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মুখফন্ধ 

 

২০১৬-২০১৭ থ থ ফছরয নগয উন্নয়ন ধধদপ্তয ধযচাধরত গরফলণা কাম থক্রভমূ সুষ্ঠুবারফ ম্পাদরনয ররযে গঠিত 

এধির াধযয়ার কধভটি কর্তথক যাজাী অঞ্চধরক ধপ ধযচাধরত “অধয দরক উরজরা রযয জন্য প্রণীত ভূধভ 

ব্যফায ভাধযকল্পনায ফাস্তফায়ন ধনরূণ ও ম থাররাচনা, প্রপ্রধযতঃ পুঠিয়া উরজরা, যাজাী” ীল থক গরফলণাটি 

ংরাধন, ধযভাজথন ও  পুনগ থঠরন প্ররয়াজনীয় যাভ থ ও সুাধযভারা ধদরয় ায়তা করযরছ। তথাধ গরফলণায ধাযণা 

(Concept), কাম থদ্ধধত এফং গরফলণা প্রধতরফদন গরফলণা কাম থক্রভ ধযচারনাকাযীয একান্ত ধনজস্ব। নগয উন্নয়ন ধধদপ্তয 

শুধুভাত্র প্রাধনক ভূধভকা ারন করযরছ।  

 

 

 

অহ্বায়ক/বাধত 

এধির াধযয়ার কধভটি 
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কৃতজ্ঞতা স্বীকায 

 

আভযা অতযন্ত আনন্দেয ান্দথ জানাচ্ছি যম, নগয উন্নয়ন অচ্ছধদপ্তয, যাজাী আঞ্চচ্ছরক অচ্ছপ গত অথ থ ফছন্দযয ভত এ 

ফছন্দযও পরবান্দফ আন্দযা একটি গন্দফলণা কাম থক্রভ ম্পন্ন কন্দযন্দছ। আচ্ছয দন্দক যফ চ্ছকছু উন্দজরা য/যৌযবায ভূচ্ছভ 

ব্যফায ভাচ্ছযকল্পনা/ভাষ্টায প্ল্যান প্রণয়ন কযা ন্দয়চ্ছছর। এইফ ভাষ্টায প্ল্যানগুন্দরায যভয়াদ ইন্দতাভন্দে উত্তীণ থ ন্দয় যগন্দছ। 

এছাড়াও এফ যছাট ও ভাঝাযী আকান্দযয যগুন্দরায জনংখ্যা মন্দথষ্ট যফন্দড় যগন্দছ। যগুন্দরায যবৌত কাঠান্দভাগত, আথ থ-

াভাচ্ছজক চ্ছযফতথন্দনয কাযন্দণ পূন্দফ থ প্রণয়ন কযা ভাষ্টায প্ল্যান ফতথভান্দন প্রায় অকাম থকয ন্দয় আন্দছ। এ চ্ছফলয়টিন্দক প্রচ্ছতাদ্য 

চ্ছন্দন্দফ চ্ছফন্দফচনা কন্দয আচ্ছয দন্দক উন্দজরা ন্দযয জন্য প্রণীত ভূচ্ছভ ব্যফায ভাচ্ছযকল্পনাগুন্দরায ফাস্তফায়ন চ্ছনরূন্দণয 

রন্দযয যাজাীয চ্ছন্নকন্দট পুঠিয়া উন্দজরান্দক যফন্দছ চ্ছনন্দয় এ গন্দফলনা কাজ ম্পন্ন কযা ন্দয়ন্দছ।  

 

এ গন্দফলণা কাজটি ম্পন্ন কযন্দত নগয উন্নয়ন অচ্ছধদপ্তয চ্ছফচ্ছবন্ন ম থান্দয়য প্রচ্ছতষ্ঠান, কভ থকতথা-কভ থচাযী ও ব্যচ্ছি ম থান্দয়য 

ন্দমাচ্ছগতা গ্রণ কযন্দত ন্দয়ন্দছ। এন্দযন্দে প্রথন্দভই নগয উন্নয়ন অচ্ছধদপ্তন্দয চ্ছযচারক জনাফ ড. খুযীদ জাচ্ছফন যান্দন 

যতৌচ্ছপক স্যান্দযয নাভ চ্ছফন্দলবান্দফ উন্দেখন্দমাগ্য; চ্ছমচ্ছন ফ থদা গন্দফলণা কান্দজয অগ্রগচ্ছতয চ্ছফলন্দয় যখোঁজ-খফয চ্ছনন্দয়ন্দছন এফং 

গন্দফলণা কাজটি ঠিক ভন্দয় ম্পন্ন কযন্দত তোঁয সুচ্ছচচ্ছন্তত ভতাভত, যাভ থ এফং ফ থাত্নক ন্দমাচ্ছগতা প্রদান কন্দযন্দছন। অে 

দপ্তন্দযয চ্ছচ্ছনয়য প্ল্যানায জনাফ যভাোঃ আফদুয যভান খান স্যান্দযয আন্তচ্ছযক ন্দমাচ্ছগতা গন্দফলণা কাজন্দক ত্বযাচ্ছিত কন্দযন্দছ। 

এছাড়া, ভূচ্ছভ ব্যফায মাচাই জচ্ছযকারীন ভন্দয় এফং উন্দজরা চ্ছযলন্দদ যপাকাড গ্রু চ্ছডকান বা আন্দয়াজন কযায 

যযন্দে পুঠিয়া উন্দজরা যচয়াযম্যান জনাফ আন্দনায়ারুর ইরাভ, উন্দজরা চ্ছনফ থাী কভ থকতথা যভাছাোঃ নাজভা নাায এফং পুঠিয়া 

যৌযবায যভয়য জনাফ যচ্ছফউর ইরান্দভয ন্দমাচ্ছগতা চ্ছফন্দলবান্দফ স্মযণ কযচ্ছছ। জচ্ছযকারীন ভন্দয় উন্দজরায 

কাউচ্ছিরযবৃে এফং যৌযবায কাউচ্ছিরযবৃে মন্দথষ্ট ন্দমাচ্ছগতা কন্দযন্দছন। এছাড়াও নগয উন্নয়ন অচ্ছধদপ্তয যাজাী 

আঞ্চচ্ছরক অচ্ছপন্দয অন্যান্য কভ থকতথা ও কভ থচাযীন্দদয ভচ্ছিত ও আন্তচ্ছযক ন্দমাচ্ছগতা গন্দফলণা কান্দজয ান্দথ জচ্ছড়ত। 

ন্দফ থাচ্ছয পুঠিয়া উন্দজরায চ্ছফচ্ছবন্ন যকাযী দপ্তন্দয কভ থযত চ্ছফচ্ছবন্ন কভ থকতথা, স্থানীয় জনাধাযণ মাযা জচ্ছয কান্দজ যফ 

ন্দমাচ্ছগতা কন্দযন্দছন, াাাচ্ছ এরাকায জন প্রচ্ছতচ্ছনচ্ছধগণ মাযা গন্দফলণায চ্ছফচ্ছবন্ন ম থান্দয় মূল্যফান তথ্য ও ন্দমাচ্ছগতা 

চ্ছদন্দয় এই গন্দফলণা কাজটি ম্পন্ন কযন্দত াচ্ছফ থকবান্দফ ন্দমাচ্ছগতা কন্দযন্দছন আচ্ছভ তান্দদয কন্দরয প্রচ্ছত নগয উন্নয়ন 

অচ্ছধদপ্তয, যাজাী আঞ্চচ্ছরক অচ্ছপন্দয য যথন্দক গবীযবান্দফ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।  

 

চ্ছযন্দন্দল, এ গন্দফলণা প্রচ্ছতন্দফদন্দন ফহুর ব্যফহৃত ফাংরা পন্ট এয চ্ছযফন্দতথ ইউচ্ছনন্দকাড পন্ট ‘চ্ছনক’ ব্যফায কযা ন্দয়ন্দছ। 

এন্দযন্দে অনাকাচ্ছিত যকান ভুরত্রুটি চ্ছযরচ্ছযত ন্দয় থাকন্দর তা যভাসুেয দৃচ্ছষ্টন্দত যদখায জন্য অনুন্দযাধ কযচ্ছছ। 

 

 

যভাোঃ পখরুর ইরাভ 

প্ল্যানায 

নগয উন্নয়ন অচ্ছধদপ্তয 

যাজাী আঞ্চচ্ছরক অচ্ছপ 
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ায ংক্ষে 

 

দেক্ষয জনংখ্যা বৃদ্ধিয াক্ষে াক্ষে অদ্ধযকদ্ধিতবাক্ষফ উন্নয়ন কভ মকাণ্ড ংগঠিত ওয়ায পক্ষর জীদ্ধফকা ও অন্যান্য দেনদ্ধিন 

চাদ্ধো দভটাক্ষত গ্রাভাঞ্চক্ষরয ভানুল য এরাকায় ছুক্ষট মাক্ষে, পক্ষর যগুক্ষরা খুফই ঘন ফদ্ধতপূর্ ম ক্ষয় উঠক্ষে। এক্ষত দ্ধেন দ্ধেন 

ফহুদ্ধফে ভস্যা দমভন ফাড়ক্ষে, দতভদ্ধন ভস্যা ভাধাক্ষন দকান িদ্ধত কাম মকয ভূদ্ধভকা যাখক্ষত াযক্ষেনা। অদ্ধবগভক্ষর্য পক্ষর 

যগুক্ষরাক্ষত জনংখ্যায বাযাম্য ফজায় যাখক্ষত দখাক্ষন দ্ধেন দ্ধেন অদ্ধযকদ্ধিত উাক্ষয় ফাস্থান, দ্ধিকাযখানা, 

কভ মংস্থন, ব্যফা ফাদ্ধর্জয ইতযাদ্ধেয প্রায ঘটক্ষে। দ্ধকন্তু আনুাদ্ধতক াক্ষয দ্ধনতযদ্ধেক্ষনয নাগদ্ধযক সুদ্ধফধাদ্ধে ফাড়ক্ষেনা। পক্ষর 

যগুক্ষরা দ্ধেন দ্ধেন কভ মেভতা াদ্ধযক্ষয় দপরক্ষে। এভতাফস্থায় দ্ধফক্ষেয অন্যান্য দেক্ষয ভত আভাক্ষেয জাতীয় ম মাক্ষয় জীফক্ষনয 

ভান উন্নয়ন ক্ষেনা। এ ভস্যা ভাধানকক্ষি নগয দ্ধফলক্ষয় প্রচুয দ্ধযভাক্ষর্ গক্ষফলর্া প্রক্ষয়াজন।  

 

ফাংরাক্ষে দ্ধফক্ষেয ঘনফদ্ধতপূর্ ম দেগুক্ষরায অন্যতভ। এ দেক্ষয অদ্ধযকদ্ধিত নগযায়ক্ষনয ায ও অদ্ধযকদ্ধিত উন্নয়ক্ষনয ভাত্রা 

নগক্ষয স্বাবাদ্ধফক জীফন মাত্রায ভান ত্বযাদ্ধিত কযায দ্ধযফক্ষতম দবাগাদ্ধিয কাযর্ ক্ষয় োঁদ্ধড়ক্ষয়ক্ষে। তাযযও আভাক্ষেয দেক্ষ 

অদ্ধত দ্রুত নগযায়ন ক্ষে। দভাটামুটি একটি ক্ষুদ্র দবৌক্ষগাদ্ধরক এরাকায় দ্ধফার এক জনক্ষগাষ্ঠী ম্পন্ন দে ফাংরাক্ষে। কৃদ্ধল 

প্রধান এ দেক্ষয দভাট জনংখ্যায তকযা ২৮ বাগ নগযফাী ক্ষরও জাতীয় উৎােক্ষন এয ভূদ্ধভকা তকযা ৬০ বাক্ষগযও 

দফী। দেক্ষয দভাট নগয জনংখ্যা াক্ষড় চায দকাটি এফং এয বৃদ্ধিয ায ২.৫%। দেক্ষ দভাট ৫৩২ টি নগয দকক্ষেয দভাট 

আয়তন ১১২৫৮ ফগ ম দ্ধকক্ষরাদ্ধভটায মা দেক্ষয দভাট আয়তক্ষনয ৭.৬৬% (তানবীয, ২০১৬)।  

 

কৃদ্ধল জদ্ধভ হ্রা, ফাক্ষজক্ষট কৃদ্ধল খাক্ষত অপ্রতুর ফযাদ্দ, জ্বারাদ্ধন দতর ও াক্ষযয মূল্য বৃদ্ধি, ল্লী এরাকায় দ্ধফদ্যযৎ যফযাক্ষয 

ঘাটদ্ধত এফং দফদ্ধেক উষ্ণতা বৃদ্ধিয পক্ষর আগাভী ফেযগুক্ষরাক্ষত ফাংরাক্ষেক্ষ  খাদ্য উৎােন ফেক্ষয প্রায় ৪ তাং াক্ষয হ্রা 

দক্ষত াক্ষয (দ্ধনতাই, ২০১২)। দেক্ষয ীদ্ধভত কৃদ্ধল জদ্ধভ যো, নাগযদ্ধক সুফদ্ধধা দ্ধনদ্ধিতকযর্, নগয এরাকায় ফফাযত 

ভানুলক্ষয জীফন মাত্রায ভান উন্নয়নক্ষয রক্ষেয আদ্ধয েক্ষক উন্নয়ন ক্ষমাগী প্রদ্ধতষ্ঠান UNHCR এয ায়তায় নগয উন্নয়ন 

অধদ্ধেপ্তয ৫০টি দজরা য এফং ৩৯২ টি উক্ষজরা য/দৌযবায ভূদ্ধভ ব্যফায ভাদ্ধযকিনা/ভাষ্টায প্ল্যান প্রর্য়ন কক্ষয। 

যফতীক্ষত নগয উন্নয়ন অদ্ধধেপ্তয  দ্ধনজস্ব জনফর দ্বাযা ২২ টি উক্ষজরা য/দৌযবায ভূদ্ধভ ব্যফায ভাদ্ধযকিনা/ভাষ্টায 

প্ল্যান প্রর্য়ন কক্ষযক্ষে। 

 

আদ্ধয েক্ষক প্রর্ীত ভাষ্টায প্ল্যানগুক্ষরায দভয়াে উত্তীর্ ম ওয়ায় ফতমভান দপ্রোট দ্ধফক্ষফচনা কক্ষয জরুযী দ্ধবদ্ধত্তক্ষত এ কর 

দজরা, উক্ষজরা এফং দৌযবাগুক্ষরায ভাষ্টায প্ল্যান নফায়ন কযা প্রক্ষয়াজন। এোড়াও এফ দোট ও ভাঝাযী আকাক্ষযয 

যগুক্ষরায জনংখ্যা ইক্ষতাভক্ষে মক্ষেষ্ট দফক্ষড় দগক্ষে। যগুক্ষরায দবৌত কাঠাক্ষভাগত, আে ম-াভাদ্ধজক দ্ধযফতমক্ষনয কাযক্ষর্ 

পূক্ষফ ম প্রর্য়ন কযা ভাষ্টায প্ল্যান ফতমভাক্ষন প্রায় অকাম মকয ক্ষয় আক্ষে। এ দ্ধফলয়টি গুরুত্বকাক্ষয দ্ধফক্ষফচনা কক্ষয আদ্ধয েক্ষক 

উক্ষজরা ক্ষযয জন্য প্রর্ীত ভূদ্ধভ ব্যফায ভাদ্ধযকিনাগুক্ষরায ফাস্তফায়ন দ্ধনরূর্কক্ষি এ গক্ষফলর্া কাজ াক্ষত দনওয়া 

ক্ষয়ক্ষে। যাজাী দজরায পুঠিয়া উক্ষজরাক্ষক দফক্ষে দ্ধনক্ষয় এ গক্ষফলর্া কাজটি ম্পন্ন কযা ক্ষয়ক্ষে। এ গক্ষফলর্ায় ভূদ্ধভ ব্যফায 

ভাদ্ধযকিনাটিক্ষত ফাস্তফায়ক্ষনয ায ও মোমেবাক্ষফ ফাস্তফায়ন না ওয়ায কাযর্ এফং যফতী কযর্ীয় দ্ধনধ মাযক্ষর্য রক্ষেয 

সুাদ্ধযভারা দ কযা ক্ষয়ক্ষে।  
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ফ মক্ষভাট এগাক্ষযাটি ধাক্ষ এ গক্ষফলর্া কাম মটি ম্পােন কযা ক্ষয়ক্ষে। প্রস্তাদ্ধফত ভাষ্টায প্ল্যানভুক্ত এরাকায াতটি দভৌজায আটটি 

ীট দ্ধডদ্ধজটাইদ্ধজং কক্ষয দ্ধজআইএ দ্ধবদ্ধত্তক দফইজ ম্যা প্রর্য়ন কক্ষয ভুদ্ধভ ব্যফায মাচাই জদ্ধয কাজ ম্পন্ন কযা ক্ষয়ক্ষে। 

ভূদ্ধভ ব্যফায মাচাই জদ্ধয কাক্ষজ প্রাপ্ত ভূদ্ধভ ব্যফাক্ষযয ফাস্তফ দ্ধচত্র দফইজ ম্যাক্ষ অিভু মক্ত কক্ষয ফাস্তফায়ক্ষনয দ্ধযভার্ ও ায 

দ্ধনর্ ময় কযা ক্ষয়ক্ষে, াাাদ্ধ অফাস্তফাদ্ধয়ত এরাকায় দ্ধফদ্যভান ভূদ্ধভ ব্যফাক্ষযয তথ্যাফরী ংগ্র কক্ষয ম্যাক্ষ ভিয় কযা 

ক্ষয়ক্ষে।   

 

পূফ মতন ভূদ্ধভ ব্যফায ভাদ্ধযকিনায দভাট আয়তন ১২২১.৭৫ একয ফরা ক্ষরও দ্ধজআইএ দ্ধবদ্ধত্তক তথ্যাফরী দ্ধফক্ষেলক্ষর্ 

দেখা মায় দম, প্রকৃত আয়তন ১৪৩০.৫৬ একয। পুঠিয়ায ভুদ্ধভ ব্যফায ভাদ্ধযকিনায় ফ মক্ষভাট ১৬ দের্ীভূক্ত ভূদ্ধভ ব্যফায 

প্রস্তাফ কযা ক্ষয়দ্ধের। প্রস্তাদ্ধফত ১৬ দের্ীভূক্ত ভূদ্ধভ ব্যফাক্ষযয ভক্ষে ৩ দের্ীভূক্ত ভূদ্ধভ ব্যফায প্রস্তাফনা ম্পূর্ মরুক্ষ ফাস্তফাদ্ধয়ত 

ক্ষয়ক্ষে। ৯ দের্ীভূক্ত ভূদ্ধভ ব্যফায আংদ্ধক ফাস্তফাদ্ধয়ত ক্ষয়ক্ষে এফং ফাকী ৪ দের্ীভূক্ত ভূদ্ধভ ব্যফাক্ষযয ফাস্তফায়ক্ষনয ায 

শূন্য। এখাক্ষন উক্ষল্লখ্য দম, ঘযফাড়ী/ফাস্থান দের্ীয যকাযী ফাস্থান উক্ষের্ীভূক্ত ভূদ্ধভ ব্যফায প্রস্তাফনাটি ম্পূর্ মরুক্ষ 

ফাস্তফাদ্ধয়ত ক্ষয়ক্ষে। দভাট ১৪৩০.৫৬ একয প্রস্তাদ্ধফত ভূদ্ধভ ব্যফাক্ষযয ভক্ষে ভাত্র ২৩৭.৭৭ একয ফাস্তফায়ন ক্ষয়ক্ষে মা মূর 

প্রস্তাফনায ১৬.৬২% ভাত্র।  

 

দ্ধফদ্ধবন্ন জদ্ধয, এপদ্ধজদ্ধড বা এফং স্থানীয় জনাধাযক্ষর্য াক্ষে আক্ষরাচনায় ভাষ্টায প্ল্যানটি ফাস্তফায়ন না ওয়ায় দম ভস্ত 

কাযর্ দ্ধচদ্ধিত ক্ষয়ক্ষে তায ভক্ষে প্রর্ীত ভাষ্টায প্ল্যাক্ষনয দগক্ষজট দনাটিদ্ধপক্ষকন না ওয়া এফং এ ভাষ্টাযপ্ল্যান ফাস্তফায়ন দ্ধফলক্ষয় 

স্থানীয় উক্ষজরা দ্ধযলক্ষেয গুরুত্ব আক্ষযা না কযা অন্যতভ। এোড়াও ভাষ্টায প্ল্যান ফাস্তফায়ক্ষন প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক ভিয়ীনতা 

দ্ধযরেীত ক্ষয়ক্ষে।  

 

ংগৃীত ভতাভক্ষতয দ্ধবদ্ধত্তক্ষত ফরা মায় দম দকান ভাষ্টায প্ল্যান ফাস্তফায়ক্ষনয জন্য উায আইনী ফােফাধকতা োকা একাি 

জরুযী। শুধু ভাষ্টাযপ্ল্যান প্রর্য়ন কক্ষযক্ষরই ক্ষফনা এয দগক্ষজট দনাটিদ্ধপক্ষকন এয ব্যফস্থা কযক্ষত ক্ষফ। স্থানীয় াধাযর্ জনগন, 

যাজনীদ্ধতদ্ধফে, দ্ধফদ্ধবন্ন দলাজীদ্ধফ এফং স্থানীয় দ্ধফদ্ধবন্ন যকাযী ও দফযকাযী প্রদ্ধতষ্ঠাক্ষন কভ মযত দ্ধফদ্ধবন্ন কভ মকতমা, উক্ষজরা 

দ্ধযলে, দৌযবা এফং ইউদ্ধনয়ন দ্ধযলক্ষেয মোক্রক্ষভ দচয়াযম্যান, দভয়য এফং কাউদ্ধররযবৃি; ভাষ্টায প্ল্যাক্ষনয ব্যাপ্তী শুধুভাত্র 

দ্যই ফগ ম দ্ধকক্ষরাদ্ধভটায এরাকায ভক্ষে ীভাফি না দেক্ষক দ্ধযফদ্ধতমত আে ম-াভাদ্ধজক দপ্রোট দ্ধফক্ষফচনা কক্ষয ভগ্র পুঠিয়া 

উক্ষজরায জন্য একটি ভদ্ধিত ভাদ্ধযকিনা/ভাষ্টায প্ল্যান প্রর্য়ন কযা উদ্ধচত ফক্ষর ভক্ষন কক্ষযন। 
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গবেষণা টীম 

ক) তত্ত্বাবধাননেঃ 

 

 

 

 

 

 

 

১। জনাব মমােঃ আবদুর রহমান খান, সিসনয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অসধদপ্তর, রাজলাহী আঞ্চসক অসিি 

২। জনাব মমােঃ িখরু ইিাম, প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অসধদপ্তর, রাজলাহী আঞ্চসক অসিি 

  

খ) প্রসতনবদন প্রণয়ননেঃ 
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গ) িহনযাসগতায়েঃ 

১। জনাব মমােঃ আব্দু ওয়াহাব, িহকারী প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অসধদপ্তর, রাজলাহী আঞ্চসক অসিি 

২। জনাব মমােঃ রসিকু ইিাম, নক্সাকার মান-৪, নগর উন্নয়ন অসধদপ্তর, রাজলাহী আঞ্চসক অসিি 

৩। জনাব মমােঃ রুনব মহানিন, িানভ েয়ার, নগর উন্নয়ন অসধদপ্তর, রাজলাহী আঞ্চসক অসিি 

৪। জনাব মমােঃ মাহবুব মহানিন, মরখাকার, নগর উন্নয়ন অসধদপ্তর, রাজলাহী আঞ্চসক অসিি 

৫। জনাব মমােঃ রমজান আী, মরখাকার, নগর উন্নয়ন অসধদপ্তর, রাজলাহী আঞ্চসক অসিি 
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অধ্যায় ১t প্রাক আলরাচনা 

১.১ ভূধভকাt 

নগয উন্নয়ন অধধদপ্তয যকালযয নগয ধযকল্পনায একটি ককন্দ্রীয় প্রধতষ্ঠান। ১৯৬৫ ালর এই দপ্তযটি তৎকারীন গণপূতত  

নগয উন্নয়ন ভন্ত্রণারলয়য অধীলন আত্নপ্রকা কলয। কদলয াধফ তক নগয ধযকল্পনায় যকাযলক যাভ ত প্রদান কযায জন্য 

ভরত এই প্রধতষ্ঠানটিয সৃধি য়। গাইড রাইন ধললফ ককন্দ্রীয়, আঞ্চধরক এফং স্থানীয় ম তালয় কদলয নগয  অঞ্চরভলয 

ভাধযকল্পনা প্রণয়ন কযা এই প্রধতষ্ঠানটিয কাম তাফরীয অন্যতভ একটি। এই প্রধতষ্ঠানটিয ক্ষভতা বৃধিয জন্য যকায 

ইলতাভলধ্য নগয  অঞ্চর ধযকল্পনা আইন প্রণয়ন কলযলছ। আধুধনক ধফলেয উন্নত কদগুলরালত নগয ব্যফস্থানা তালদয 

জাতীয় অথ তনীধতলত ধফলল প্রবাফলকয ভূধভকা ারন কলয। জাতীয় অথ তননধতক প্রবৃধি  উন্নয়লনয সুধতকাগায ফরা য় উন্নত 

কদভৄলয এফ নগয ককন্দ্রগুলরালক। এখালন নগযায়ন ব্যফস্থা কটকই উন্নয়লনয ভর চাধফকাঠি ধালফ কাজ কযায় ব্যফা 

ফাধণজয, চাকুযী, ফাস্থান, কমাগালমাগ ব্যফস্থা ইতযাধদ অতযন্ত  সুধযকধল্পতবালফ াজালনা য় মালত এফ নগয ফা য 

তালদয উন্নয়লনয ভর চাধরকাধি ফা প্রবাফক ধালফ অফদান যাখলত ালয। পলর কফ কদলয ভানুললয জীফন মাত্রায ভান 

উন্নয়লন মলথি পূণ ততা ালে। অন্যধদলক উন্নয়নীর ফা অনুন্নত কদগুলরালত নগয গলে উঠলছ অলনকটা অধযকধল্পতবালফ। 

অধযকধল্পত নগয ব্যফস্থানা আভালদয জীফন মাত্রায ভান উন্নয়লন ঋণাত্মক ভূধভকা ারন কযলছ। উন্নত ধফলেয নগয 

উন্নয়লনয ালথ ালথ তালদয জনাধাযলনয জীফন মাত্রায ভালনয সুচলকয ালথ আভালদয ভত উন্নয়নীর কদলয জীফন 

মাত্রায ভালনয সূচলকয াথ তকয অলনক কফী য়ায কাযলণ আভালদয কদলয ফে ফে নগয ফা যগুলরা উন্নত জীফন মাত্রায 

ভান ধনধিত কযলত াযলছনা। এ কাযলণ ধযকধল্পত নগযায়লনয প্রলয়াজনীয়তা আলযা কফী। 

 

কভাটাভৄটি একটি ক্ষুদ্র কবৌলগাধরক এরাকায় ধফার এক জনলগাষ্ঠী ম্পন্ন কদ ফাংরালদ। কৃধল প্রধান এ কদলয কভাট 

জনংখ্যায তকযা ২৮ বাগ নগযফাী লর জাতীয় উৎাদলন এয ভূধভকা তকযা ৬০ বালগয কফী। কদলয কভাট 

নগয জনংখ্যা ালে চায ককাটি এফং এয বৃধিয ায ২.৫%। কদল কভাট ৫৩২ টি নগয ককলন্দ্রয কভাট আয়তন ১১২৫৮ ফগ ত 

ধকলরাধভটায মা কদলয কভাট আয়তলনয ৭.৬৬% (তানবীয, ২০১৬)। ফাংরালদ ধফলেয ঘনফধতপূণ ত কদগুলরায অন্যতভ। 

এ কদলয অধযকধল্পত নগযায়লনয ায  অধযকধল্পত উন্নয়লনয ভাত্রা স্বাবাধফক জীফন মাত্রায ভান ত্বযাধিত কযায 

ধযফলতত কবাগাধন্ত য কাযণ লয় দাঁধেলয়লছ। ধকন্তু তাযয আভালদয কদল অধত দ্রুত নগযায়ন লে। এই ধাযা অব্যাত 

থাকলর আগাভীলত আভালদয কছাট-ফে অলনক য অধনয়ধন্ত্রত উন্নয়লনয কাযলণ ফালমাগ্যতা াযালফ। কদলয অথ তননধতক 

উন্নয়লন নগযভলয একটি উলেখলমাগ্য ভূধভকা থাকা লে অকাম তকয নগয ব্যফস্থানা  অধযকধল্পত কবৌত অফকাঠালভা 

উন্নয়লনয কাযলণ নগযায়ন আভালদয জন্য অায ম্ভাফনায কক্ষত্র না লয় ফযং ম তায়ক্রলভ আভালদয জীফনলক ভস্যায 

আফলতত ধনধতত কযলছ। ফাধাগ্রস্থ লে কদলয াভগ্রীক অথ তনীধত এফং সুলভ উন্নয়ন। এখনই এয যা কটলন না ধযলত 

াযলর কছাট ফা ভাঝাযী ককান য এভনধক গ্রাভ এয কথলক ধনস্তায ালফনা (ধফআইধ, ২০১৩)।  

 

এ ধযলণয অধযকধল্পত নগযায়ন  উন্নয়লনয পলর কদলয ীধভত কৃধল জধভয ধযভাণ ধদন ধদন ংকুধচত লয় মালে, 

াধাযণ কৃলক তাঁয নাধে ত্তায ালথ তলপ্রাতবালফ গাঁথা কৃধল কাজ কথলক লয ধগলয় তায ধযফলতত য এরাকায় ভাইলগ্রট 

কযলছ তাঁয জীধফকায তাধগলদ। পলর য এরাকায জনংখ্যা ধদন ধদন ফােলছ, ালথ ালথ খাদ্য ধনযাত্তা ভাযাত্মক 

হুভকীয মু্মখীন লে। অধনয়ধন্ত্রত জনধফলফাযণ  তালদয মাফতীয় ধযলফা ধনধিতকযলণয তাধগলদ নগযফাীয জীফলন 

ফহুভাধত্রক ভস্যায সৃধি লে। 
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কৃধলজধভ হ্রা, ফালজলট কৃধল খালত অপ্রতুর ফযাদ্দ, জ্বারাধন কতর  ালযয ভল্য বৃধি, েী এরাকায় ধফদ্যযৎ যফযালয 

ঘাটধত এফং জরফায়ু উষ্ণতায পলর আগাভী ফছযগুলরালত ফাংরালদলয খাদ্য উৎাদন ফছলয প্রায় ৪ তাং ালয হ্রা 

কলত ালয, মায ধকছু পরাপর ইলতাভলধ্যই কদখা মালে। ফাংরালদল প্রধত ফগ ত ধকরধভটালয ৯৯৩ জন করাক ফা কলয। 

ফততভালন কদল জনংখ্যা বৃধিয ায ১.৩৯%, চীলন ০.৬%, শ্রীরঙ্কায় ০.৫%, থাইল্যালে ০.০৭% এফং ধভয়ানভালয 

০.৯%। ফাংরালদল প্রধত ফগ ত ধকলরালভটালয ভাধকতন ভেিযালেয কচলয় ৩১ গুন কফধ করাক ফা কলয (ধনতাই, ২০১২)।  

 

২০২০ ালর ফাংরালদলয তকযা ৫০ বাগ অথ তাৎ ৮.৫ ককাটি করাক নগলয ফা কযলফ এফং ২০৫০ ালর কদলয ১০০% 

অথ তাৎ ২৭ ককাটি করাক নগলয ফফা কযলফ। তখনকায ফাংরালদ লফ নগযীয় ফাংরালদ। তাই আভলদযলক খাদ্য 

ধনযাত্তায জন্য কৃধললক নগয ধযকল্পনায় অন্ত ভূ তি কলয নগযফাীয জন্য প্রলয়াজনীয় খাদ্যদ্রব্য নগয  তায আলাল 

উৎাদলনয ব্যফস্থা কযলত লফ। এজন্য গ্রাভীণ কৃধলয লে লে নগযীয় কৃধল ব্যফস্থা গলে কতারায ব্যাালয যাজননধতক 

ধিান্ত  গ্রণ কযলত লফ (ধনতাই, ২০১২)।  

 

১.২ পুঠিয়া উলজরায ধযধচধতিঃ 

১.২.১ কবৌগধরক অফস্থান  আয়তনিঃ যাজাী য কথলক পুঠিয়ায দূযত্ব ভাত্র ৩২ ধকলরাধভটায। প্রাচীন পুণ্ড্র ফধ তন 

জনলদয অং পুঠিয়ায জনফধত াজায ফছলযয ঐধতয ফন কযলছ। াজায ফছলযয ইধতালয গধতধাযা ধনণ তয়কাযী 

অংখ্য ধনদ তন ভি পুঠিয়া উলজরায ফততভান আয়তন ১৯২.৬৩ ফগ ত ধকলরাধভটায (ধফধফএ, ২০১১)। এই উলজরায 

দধক্ষলণ চাযঘাট  ফাঘা উলজরা, ধিলভ দূগ তাপুয উলজরা  যাজাী য, পূলফ ত নালটায এফং উত্তলয ফাঘভাযা উলজরা 

(তথ্য ধযকল্পনা  ফালজট, পুঠিয়া)। 

 

১.২.২ ইধতািঃ পুঠিয়া যাজ ফংলয প্রধতষ্ঠা লয়ধছর ম্রাট আকফলযয আভলর। ফৎযাচাম ত নালভ এক ঋধল পুরুল ফাদাী 

সূলত্র পুঠিয়া যালজযয জধভদাধয রাব কলযন ধমধন পুঠিয়া যাজ ফংলয আধদ যাজা নালভ ধযধচত। তায পূলফ ত ফলযন্দ্র 

অঞ্চলরয অন্ত গ তত এ উলজরা পুঠিভােীয ধফর নালভ ধযধচত ধছর ভলভ ত জানা মায়। এ কথলক এ উলজরায নাভ পুঠিয়া 

লয়লছ। আফায স্থানীয় এরাকাফাীয ালথ আরাল জানা মায়, পুঠি ধফধফ নালভ একজন রুফতী, গুণফতী বুধিভধত এফং 

ধাধভ তক ভধরা যাজায আধিতা ধছলরন। ধতধন মা ফরলতন তাই ঠিক পলর কমত। নীর কুঠিলদয ালথ ভেলি মায়ায আলগ 

ফলরধছলরন যাজায জয় লফ। ধতযই জয় লয়ধছর। যাজা ফরলরন তুধভ ধক চা? মা চালফ তাই ালফ। পুঠি ধফধফ ফলরধছর, 

আভালক এভন ধকছু কদয়া কাক মা এরাকায ভানুল ভেগ ভেগ ধলয স্মযণ কযলফ। পুঠি ধফধফয ইো পূযণালথ ত তাযই নাভানুালয 

এই এরাকায নাভ যাখা য় পুঠিয়া। যফতীলত পুঠিয়া উলজরা ধালফ নাভকযণ য় (উলজরা লয়ফ কাট তার, পুঠিয়া)। 

 

১.২.৩ ইউধনয়নিঃ কভাট ছয়টি ইউধনয়ন ধনলয় পুঠিয়া উলজরা গঠিত। এগুলরা রিঃ (১) পুঠিয়া, (২) কফরপুকুধযয়া, (৩) 

ফালনেয, (৪) বালুকগাছী, (৫) ধরভাধেয়া এফং (৬) ধজউাো।  

 

১.২.৪ নদ-নদীিঃ পুঠিয়া উলজরায় ভলধ্য ধদলয় ধতনটি নদী ফলয় কগলছ মা রিঃ (ক) ফাযনই নদী, এটি ধরভােীয়া ইউধনয়লনয 

াধনপুলযয কবতয ধদলয় প্রফাধত, (খ) ভৄছাখাঁ নদী, এটি ধজউাো ইউধনয়লন া ধদলয় ফলয় কগলছ এফং (গ) নালযাদ নদী, 

এটি ফালনেয ইউধনয়লনয ফাধরয়াঘাটি যঘুযাভপুয গ্রালভয ভধ্যধদলয় ফলয় কগলছ (উলজরা লয়ফ কাট তার, পুঠিয়া)। 
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১.২.৫ ঐধতযিঃ পুঠিয়া উলজরায ঐধতলযয ভলধ্য (ক) পুঠিয়া যাজফােী, (খ) কগাধফন্দ ভধন্দয,  (গ) কছাট আধিক ভধন্দয, (ঘ) 

কছাট ধফ ভধন্দয,  (ঙ) কদার ভধন্দয, (চ) ফে ধফ ভধন্দয, (ছ) জগন্নাথ যথ ভধন্দয, (জ) চায আধন জধভদায ফােী, (ঝ) ফে 

আধিক ভধন্দয, (ঞ) কছাট কগাধফন্দ ভধন্দয, (ট) কগাার ভধন্দয, (ঠ) ায়াখানা, (ড) কৃষ্ণপুয ভধন্দয (ঢ) ধখধত চলন্দ্রয ভঠ 

(ণ) ককি কখায ভঠ উলেখলমাগ্য (উলজরা লয়ফ কাট তার, পুঠিয়া)।  

ছধফ ১t পুঠিয়া যাজফােী ছধফ ২t কদার ভধন্দয  

ছধফ ৩t ফে ধফ ভধন্দয 

 

ছধফ ৪t জগন্নাথ/যথ ভধন্দয 

 

ছধফ ৫t কগাধফন্দ ভধন্দয ছধফ ৬t কগাধফন্দ ভধন্দলয অংধকত কটযালকাটা 

 

১.২.৬ ব্যফা ফাধণজযিঃ পুঠিয়া উলজরা কৃধল  ভৎস্য ম্পলদয ব্যফা ককন্দ্র। ঝরভধরয়া  ফালনেয লত প্রচুয কৃধলজাত 

ন্য (করা,আভ,ফধজ) কদলয ধফধবন্ন এরাকায় যপ্তানী য়। পুু্ঠিয়ায ধফধবন্ন ভালছয আেৎ লত প্রধতধনয়ত যাজধানী ঢাকায় 

প্রচুয ভাছ যফযা কযা য় (উলজরা লয়ফ কাট তার, পুঠিয়া)। 
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১.২.৭ ধভ ত  ংস্কৃধতিঃ এই উলজরায় অধধকাং ভানুল ভৄধরভ তাছাো এখালন ধন্দু ম্প্রদায়, আধদফাী ম্প্রদায়, ধিিান 

ম্প্রদায়  ধফধবন্ন ধলভ তয ভানুল ফফা কলয। এখালন ধফধবন্ন ভয় ধফধবন্ন ধযলনয উৎফ য়। এলত কলয ফাই খুধ 

(উলজরা লয়ফ কাট তার, পুঠিয়া)। 

 

১.২.৮ কমাগালমাগ ব্যফস্থািঃ  ঢাকা যাজাী ভােলকয দ্যই ােতব্যাী এ উলজরায কমাগালমাগ ব্যফস্থা উন্নত। ফা কমালগ 

কদলয কম ককান কজরায় লজই মায়া মায়। যাজাী লয ফাল প্রায় ৪০ ধভধনলট কৌছালনা মায়। উলজরা দলযয ালথ 

ধফধবন্ন ইউধনয়ন ফা গ্রালভ ধযক্সা-বযান, নধছভন প্রভৃধত মানফালনয ভাধ্যলভ কমাগালমাগ যক্ষা য় (উলজরা লয়ফ কাট তার, 

পুঠিয়া)। 

 

১.৩ গলফলণায টভুধভিঃ  

নগয উন্নয়ন অধধদপ্তয, যাজাী আঞ্চধরক অধপ কদলয উত্তযাঞ্চলরয উলজরা যগুলরায নগযায়লনয কপ্রক্ষালট নগয 

ধযকল্পনায ালথ াভঞ্জস্যতা অনুধাফলনয রলক্ষয যাজাী ভানগযী ংরগ্ন পুঠিয়া উলজরায উয একটি গলফলণা 

কাম তক্রভ ালত কনয়। পুঠিয়া উলজরায ধযধচধত পুফ তফতী অনুলেলদই কদয়া লয়ছ। কদলয ীধভত কৃধল জধভ যক্ষা, নাগযধক 

সুধফধা ধনধিতকযণ, নগয এরাকায় ফফাযত ভানুললয জীফন মাত্রায ভান উন্নয়নলয রলক্ষয আধয দলক উন্নয়ন লমাগী 

প্রধতষ্ঠান UNHCR এয ায়তায় নগয উন্নয়ন অধধদপ্তয ৫০টি কজরা য এফং ৩৯২ টি উলজরা য/কৌযবায ভূধভ 

ব্যফায ভাধযকল্পনা/ভািায প্ল্যান প্রণয়ন কলয। যফতীলত নগয উন্নয়ন অধধদপ্তয  ধনজস্ব জনফর দ্বাযা ২২ টি উলজরা 

য/কৌযবায ভূধভ ব্যফায ভাধযকল্পনা/ভািায প্ল্যান প্রণয়ন কলযলছ। আধয দলক প্রণীত এফ ভািায প্ল্যানগুলরায 

কভয়াদ উত্তীণ ত য়ায় ফততভান কপ্রক্ষাট ধফলফচনা পূফ তক জরুযী ধবধত্তলত এ কর কজরা, উলজরা এফং কৌযবাগুলরায 

ভািায প্ল্যান নফায়ন কযা প্রলয়াজন। তাছাো কছাট  ভাঝাযী আকালযয লযয জনংখ্যা বৃধি ালে। ধযকধল্পত 

নগযায়ন না ঘটায় এ কর যগুলরা জীফন মাত্রায ভান উন্নয়লন ভেলগালমাগী  ায়ক ভূধভকা ারন কযলত াযলছ না। 

এখালন উলেখ্য কম, ই ভািাযপ্ল্যানগুলরায ফাস্তফায়ন প্রধক্রয়া খুফ শ্লথ ধছর পলর উলজরা লযয ধযধধ তখন খুফ একটা 

ফালেধন।  

 

পুঠিয়া কৌযবা ২০০১ ালর প্রধতধষ্ঠত য়। ফততভালন ইা একটি “খ” কিণীয কৌযবা। পুঠিয়া কৌযবা যাজাী কজরায 

পূফ ত জনলদ অফধস্থত। ঢাকা যাজাী ভােলকয দ্যই া কেঁলল ১৩.৫১ ফগ ত ধকিঃ ধভিঃ এরাকা ধনলয় এ কৌযবা গঠিত 

(লৌযবা লয়ফাইট, পুঠিয়া)।  প্রািন উলজরা য (উলজরা কডলকায়াট তাযলক ককন্দ্র কলয তাঁয চাযধদলক ২ ভাইর 

ব্যাধ ত ধফধি এরাকা) মা ফততভালন কৌযবায অন্ত গ তত। ১৯৮৪ ালর প্রণীত কই ভূধভ ব্যফায ভাধযকল্পনা মথালমাগ্য 

ফাস্তফায়ন না য়ায কাযলণ অধযকধল্পতবালফ য এরাকায আয়তন কফলে মালে। সৃধি লে নানাধফধ জটির ভস্যা। 

 

১.৪ গলফলণায কমৌধিকতািঃ 

অধযকধল্পত নগযায়নলক ফাধাগ্রস্থ কলয ধযকধল্পত নগযায়ন এখন ভলয়য দাফী। ধযকধল্পত নগযায়ন প্রধক্রয়ায জন্য 

প্রলয়াজন গলফলণা। মথামথ গলফলনায ভাধ্যলভ অধযকধল্পত নগযায়লনয কাযণভ, এয প্রবাফ প্রধতধক্রয়াভৄ ম্পলকত একটি 

ধযণা ায়া মায়। অধযকধল্পত নগযায়লনয কাযলণ লযয নাগধযক ধযলফা কমভন ফাধাগ্রস্থ লে, কতভধন কর কিধণ  

কায ভানুললয জন্য মথামথ আফান  অফকাঠালভা উন্নয়লনয প্রলচিা ফাধাগ্রস্থ লে। এয াাাধ লয মানজট, 

জরাফিতা  ধযলফ দূলণ ইতযাধদ ভানুললয জীফনলক অনীয় কলয তুরলছ। অধযকধল্পত নগযায়লনয পলর নগযফাীয 

ধচত্ত ধফলনাদলনয সুলমাগ সুধফধা কলভ মালে, কখরায ভাঠ  জরাধায াধযলয় মালে এফং ফাধাগ্রস্থ লে আভালদয বধফষ্যৎ 
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প্রজলেয াধফ তক ধফকা। াযস্পধযক াভাধজক কমাগালমাগ  ম্প্রীধতয কম ধচযায়ত ফাোরী ংস্কৃধত আভযা প্রজে কথলক 

প্রজলে ধাযণ কলয আধছ, অধযকধল্পত নগযায়লনয কাযলণ তা প্রধতধনয়ত ক্ষধতগ্রস্থ লে। 

 

মথামথ নাগধযক সুধফধা  াভাধজক ধনযাত্তা ব্যফস্থযা ধচত্ত ধফলনাদলনয জন্য প্রলয়াজনীয় উেুি স্থান ংকুধচত লয় 

োয় ভানুল ক্রভিঃ গৃভৄখী লয় ব্যধি ককধন্দ্রক জীফন মালন অবযস্থ লয় েলছ। একটি ভধিত ধযকল্পনায আলরালক 

ভগ্র কদল সুলভ উন্নয়ন ধনধিত না কলয শুধুভাত্র ফে যলকন্দ্রীক অথ তননধতক ব্যফস্থা গলে ঠায় প্রধতধদন অংখ্য ভানুল 

তাঁলদয জীফন-জীধফকা, কভ তংস্থান, ধক্ষা, ধচধকৎা কফা নানাধফধ কাযলণ নগলয স্থায়ী  অস্থায়ী ধবধত্তলত াধে 

জভালে। এয পলর নগলয ভানুললয চা কফলে ধগলয় একধদলক কমভন নগয ব্যফস্থায উয ধফরূ প্রবাফ সৃধি লে অন্যধদলক 

কভ তংস্থালনয প্রলয়াজলন ফে ফে নগলয ছুলট আা দধযদ্র ভানুললয একটি উলেখ্যলমাগ্য অংলয স্থান লে ফধস্ত ফা পৄটালথ 

মা নগলয নানাধফধ াভাধজক ভস্যায জে ধদলে। অধযকধল্পত  অধনয়ধন্ত্রত নগযায়লনয পলর প্রধতফছয আভালদয অংখ্য 

ভল্যফান কৃধল জধভ নি লয় খাদ্য ধনযাত্তা ব্যফস্থায় চা সৃধি কযলছ। সুলভ উন্নয়ন ধযকল্পনায অবালফ আঞ্চধরক ম তালয় 

মথামথ ংলমাগ স্থাধত না য়ায় আভালদয জাতীয় অথ তননধতক উন্নয়লনয াভধগ্রক প্রলচিা ফাধাগ্রস্থ লে (ধফআইধ, 

২০১৩)। এভতাফস্থায়, কৃধল জধভ সুযক্ষা, খাদ্য ধনযাত্তা ধনধিতকযণ, জরফায়ু ধযফততলনয ক্ষধতকয প্রবাফ কথলক যক্ষা 

কযায জন্য কৃধললক ভিয় কলয ভগ্র উলজরায জন্য প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রলণয ধনধভলত্ত, ১৯৮৪ ালর প্রণীত ভুধভ ব্যফায 

ভাধযকল্পনা ফাস্তফায়ন ধনরূণ  ম তালরাচনা ীল তক একটি গলফলনা কাজ ম্পন্ন কযায প্রলয়াজনীয়তা কদখা ধদলয়লছ। ক 

কপ্রধক্ষলত পুঠিয়া উলজরায জন্য আধয দলক প্রণীত ভুধভ ব্যফায ভাধযকল্পনায ফাস্তফায়ন ধনরূণ কযায ধনধভলত্ত এ 

গলফলণা কাম তক্রভটি ধযচারনা কযায উলদ্যাগ কনয়া লয়লছ। 

 

১.৫ রক্ষয  উলদ্দশ্যিঃ 

ক) ১৯৮৪ ালর প্রণীত পুঠিয়ায ভুধভ ব্যফায ভাধযকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগধত  উায ায ধনরূণ কযা 

খ) প্রণীত ভুধভ ব্যফায ভাধযকল্পনায মথালমাগ্য ফাস্তফায়ন না য়ায কাযণ ম তালরাচনা কযা এফং 

গ) ফততভান আথ ত-াভাধজক ধযধস্থধত ধফলফচনা কলয পুঠিয়ায জন্য যফতী কযণীয় ফা সুাধযভারা ক কযা 

 

১.৬ ীভাফিতািঃ 

গলফলণা কাজটি মথামথবালফ ম্পন্ন কযলত ধগলয় প্রথভ ম তালয় আধথ তক ফাধ্যফাধকতায কাযলন টিডাধিউধজ কধভটি না থাকায় 

গলফলনায কভ তিধতগুলরা মথামথবালফ কাধযগযী ধফললজ্ঞ দ্বাযা ধনযীক্ষণ কযা ম্ভফ য় নাই। ীধভত ংখ্যক কপাকাড 

গ্রু ধডকান বায কাযলণ তলথ্যয অপ্রতুরতা যলয়লছ। পুঠিয়া ধফলয়ক ধদ্বতীয় ম তালয়য তথ্য উালত্তয অম তাপ্ততায কাযলণ 

গলফলণা কাজটি ম্পন্ন কযলত প্রাথধভক ম তালয়য তথ্য উালত্তয উয অলনকটা ধনব তযীর লত লয়লছ। এছাো ১৯৮৪ 

ালর পুঠিয়া উলজরায জন্য প্রস্তাধফত ভূধভ ব্যফায ভাধযকল্পনায কধটি অধত ভাত্রায়  পুযাতন য়ায কাযলণ 

ধজআইএ ধবধত্তক কফইজ ম্যা প্রণয়লন ভস্যায মু্মখীন লত লয়লছ। ভূধভ ব্যফায মাচাই জধযল উত্তযদাতাগলনয ভূধভ 

ব্যফায ম্পধকতত তথ্যাফরী মথামথবালফ প্রদান না কযা ফা তথ্য প্রদালন কফীযবাগ উত্তযদাতাগলণয অনাগ্রলয কাযলণ 

তলথ্যয ঘাটধত আলছ। 
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অধ্যায় ২t াধত্য পয যালাচনা 

২.১ াধত্য পয যালাচনাাঃ 

গলেণার ধেয়েস্তুর ালে প্রত্যক্ষ ও পলরাক্ষভালে জধিত্ ধেধভন্ন গলেণাপত্র, েই, জান যা, ামধয়কী ইত্যাধদলত্ পুঠিয়া 

ম্পধকযত্ যয ে ত্থ্য উপাত্ত পাওয়া যগলে,  এই গলেণা প্রধত্লেদন প্রণয়লনর যক্ষলত্র ত্া ব্যোর করার যচষ্টা করা লয়লে। 

পালাপাধল ব্যেহৃত্ লয়লে অধধিত্ ত্থ্যােী যা জধরপকাীন মলয় স্থানীয় জনািারলণর কাে যেলক ংগৃীত্ লয়লে। 

আধলর দললক ে ভূধম ব্যোর পধরকল্পনাগুলা যয মৎ উলযাগ ধনলয় প্রণীত্ লয়ধে ত্া যোযেভালে োস্তোধয়ত্ না 

ওয়ার ঠিক কারণ ধনণ যয় করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ল ও এই গলেণায় পুঠিয়া উপলজার জন্য প্রণীত্ ভূধম ব্যোর 

মাপধরকল্পনার োস্তোয়ন ধনরূপণ ও পয যালাচনা করার যচষ্টা করা লয়লে। ত্ৎকাীন মাপধরকল্পনার প্রধত্লেদলন মাষ্টার 

প্ল্যান োস্তোয়লনর ধেলয় স্থানীয় উপলজা পধরলদর কো ো োকলও অজ্ঞাত্ কারলন প্রধত্ষ্ঠানটি এই মাপধরকল্পনাটি 

োস্তোয়লন যকান অগ্রণী ভূধমকা পান কলরধন। পরেত্ীলত্, ২০০১ াল পুঠিয়া যপৌরভা স্থাধপত্ লও স্থানীয় রকার 

ধেভালগর মাধ্যলম শুধুমাত্র যপৌরভার আওত্াভূক্ত এাকার জন্য একটি মাষ্টার প্ল্যান প্রণীত্ লয়লে যা যগলজট ওয়ার 

অলপক্ষায় আলে। 

 

ধেগত্ ৩০/০৪/১৭ ত্াধরলি অনুধষ্ঠযত্ এিধজধি ভায় স্থানীয় জন প্রধত্ধনধিগণ শুধুমাত্র পুঠিয়া যপৌরভাভূক্ত এাকার মাষ্টার 

প্ল্যান প্রণয়লন ন্তুষ্ট নন। ত্ালদর দােী ম্পূণ য পুঠিয়া উপলজার জন্য যুলগাপলযাগী মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন। পুঠিয়ার ধেধভন্ন যক্টর 

পধরকল্পনা োস্তোয়লনর জন্য ধেধভন্ন ংস্থাগুলার মলধ্য যকান মন্বয় যনই। লে যাপধর পধরকল্পনা োস্তোয়নকারী প্রধত্ষ্ঠান 

যপৌরভা ভূধম ংক্রান্ত মস্যােীর পালাপাধল অে যননধত্ক, ামাধজক ও যটকই উন্নয়ন ম্পধকযত্ ধেয়গুলার যক্ষলত্র 

যোলযাগ্য ভূধমকা রািলত্ পারলে না। ধেযমান উন্নয়ন ংস্থাগুলা মাষ্টার প্ল্যান প্রনয়লনর ময় ত্ালদর ংধিষ্টত্া রক্ষা 

করল যয যকান মাষ্টার প্ল্যানই আলার মুি যদিার ম্ভােনা োলক। ধকন্তু প্রাধত্ষ্ঠাধনক মন্বয়ীনত্ার কারলন একটি মাষ্টার 

প্ল্যান োস্তোয়লনর পূলে যই মুি থুেলি পলি। রকালরর ধেলকন্দ্রীকরন নীধত্র আওত্ায় যোট ও মাঝারী লরগুলার যলোপযুক্ত 

উন্নয়লনর মাধ্যলম েি লরগুলালত্ ধেপু পধরমালণ জনংখ্যার অধভগমন যরাি করলত্ লে। য লক্ষয যোট ও মাঝারী 

লরগুলার উন্নয়ন ািলনর লক্ষয যুলগাপযুগী ভুধম ব্যোর মাপধরকল্পনা োকা আে্যকক। 

 

এ োিাও প্রােধমক ত্থ্যােী লত্ যা জানা যায়, জনংখ্যা বৃধির ালে ালে নদনধ ন চাধদা যমটালত্ এেং আোস্থ 

ধনম যালনর িল কৃধ জধমর পধরমান যয ালর কলম যালে ত্ালত্ িায ধনরাপত্তা হুমধকর মু্মিীন লত্ পালর। ত্াই ধনধদ যষ্ট 

পধরমান কৃধ জধম োঁধচলয়, যত্রত্ত্র ঘরোিী ধনম যাণ না কলর এেং অপধরকধল্পত্ উন্নয়ন কম যকান্ড অনুলমাদন না কলর একটি 

মধন্বত্ মাপধরকল্পনাই পালর যটকই উন্নয়ন ধনধিত্ করলত্। য লক্ষয ধেভাগীয় লরগুলার উপর োিধত্ জনংখ্যার 

চাপ কমালত্ উপলজা পয যালয়র লরগুলালক যেল াজালনার ব্যেস্থা করলত্ লে। গ্রামীণ পধরলেলল এমনভালে নগলরর 

সুধেিা প্রদান করলত্ লে যালত্ কৃধ কাজ ংধিষ্ট যকান কম যকান্ড ব্যাত্ না য়। িল উৎপাদলনর মাত্রা অলনকগুন যেলি 

যালে। কৃধধভধত্তক আধুধনক ংস্কৃধত্ চচ যার প্রচন করলত্ লে যা লর যকন্দ্রীক জনগনলক গ্রামাঞ্চল আক যন করলে। গ্রামীন 

আে য-ামাধজক পধরেত্যলনর মাধ্যলম নদনধ ন জীেলন নাগধরক সুধেিাধদর ব্যেস্থা ধনধিত্ করলত্ পারল লরমুিী জনগলনর 

অধভগমন যরাি করা ম্ভে লে। এ লক্ষয ১৯৮৪ াল প্রণীত্ পুঠিয়া উপলজার মাষ্টার প্ল্যানটি যোযেভালে োস্তোধয়ত্ না 

লও উার োস্তোয়ন ার ধনরূপণ োস্তোয়ন না ওয়ার কারণ ধনণ যলয়র মাধ্যলম পরেত্ী প্রলয়াজনীয় পদলক্ষপ গ্রণ করা 

যযলত্ পালর। 
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অধ্যায় ৩t গবফলণা দ্ধধি 

৩.১ ভূধভকাাঃ 

একটি গবফলণা কাজ মথামথবাবফ ম্পন্ন কযায জন্য যম ফ দ্ধধি অফরম্বন কযা য় িা অফশ্যই গবফলণায াবথ 

এভনবাবফ ম্পধকিি বফ মাবি গবফলণায যভৌধরকত্ব ফজায় থাবক। পুঠিয়ায ভূধভ ব্যফায ভাধযকল্পনায ফাস্তফায়ন ধিত্র 

ধনরূণ ধফলয়ক গবফলণায কাজটি ম্পন্ন কযবি ধগবয় প্রবয়াজনীয় ও ফাস্তফ ম্মি ধকছু দ্ধধি অফরম্বন কযা বয়বে। এখাবন 

মূরি ১৯৮৪ াবর প্রণীি ভূধভ ব্যফায ভাধযকল্পনাটিয ফাস্তফায়ন মািাই কবয এফং উায ধযভাণ এফং ায ধনণ িয় কযা 

বয়বে মা মূরি এ গবফলণায প্রধিাদ্য ধফলয়। 

 

৩.২ গবফলণা দ্ধধিাঃ 

ধনবনাক্ত দ্ধধি অফরম্বন কবয গবফলনা কাজটি ম্পন্ন কযা য়াঃ  

১। ধিিীয় ম িাবয়য িথ্য উাত্ত (Secondary Data) ংগ্র  

২। প্রাক-ম্ভাব্য জধয (Reconnaissance Survey) ম্পন্নকযণ 

৩। ভূধভ ব্যফায ভাধযকল্পনায (১৯৮৪) ংধিষ্ট যভৌজা ম্যা ংগ্র  

৪। যভৌজা ম্যা ধডধজটাইধজং ও যফইজ ম্যা প্রস্তুিকযণ 

৫। প্রস্তাধফি ভূধভ ব্যফাবযয ফাস্তফায়ন মািাই জধয কাজ ম্পাদন  

৬। জধযব প্রাপ্ত পরাপর যফইজ ম্যাব প্রধিস্থান 

৭। যফইজ ম্যা বি ফাস্তফাধয়ি ও অফাস্তফাধয়ি প্রস্তাফনাগুবরায ধাফ/ধযভাণ ও ায ধনণ িয় 

৮। এপধজধড বায আবয়াজন 

৯। প্রাপ্ত মাফিীয় িথ্যাধদয ধফবিলণ  

১০। খড়া প্রধিবফদন প্রস্তুি ও মািাইকযণ  

১১। পূণ িাঙ্গ প্রধিবফদন প্রস্তুি ও মুদ্রণ 

 

৩.২.১ ধা-১t গবফলণা কাজটি শুরুয প্রাথধভক ম িাবয় গবফলণা ংধিষ্ট ধিিীয় ম িাবয়য িথ্য উাত্ত (ধফধবন্ন ধযবনয ফইত্র, 

ধত্রকা, ম্যাগধজন, জান িার ইিযাধদ) ংগ্র কযা বয়বে। াধিয ম িাবরািনায যেবত্র এফ ধিিীয় ম িাবয়য িথ্যাফরী 

ব্যফায কযা বয়বে। 

 

৩.২.২ ধা-২t গবফলণা কাজটি শুরুয পূবফ ি প্রস্তাধফি এরাকা ম্পবকি ম্যক ধাযণা াওয়ায রবেয ধফগি ২২/১১/২০১৬ 

িাধযবখ পুঠিয়া উবজরায় প্রাক ম্ভাব্য জধয ম্পন্ন কযা য়। এবি নগয উন্নয়ন অধধদপ্তয যাজাী আঞ্চধরক অধপবয 

কভ িকিিা ও কভ িিাযী ভন্ববয় একটি টীভ এরাকাটি যজধভবন ধযদ িন কবযন এফং কভ িন্থা ঠিক কযায জন্য স্থানীয় 

উবজরা ধযলবদয যিয়াযম্যাবনয াবথ একটি বায় অংগ্রণ কবয িাঁবক গবফলণা ম্পবকি ধাযণা প্রদান কবযন এফং 

গবফলনা কাজটি সূিারুবাবফ ম্পন্ন কযায রবেয িাঁয যাভ ি গ্রণ কবযন (েধফ ৭)। প্রাক ম্ভাব্য জধয বি প্রাপ্ত িথ্য 

প্রাথধভক ম িাবয়য িথ্য উাত্ত ধাবফ গণ্য কযা য়। 

 

৩.২.৩ ধা-৩t প্রস্তাধফি এরাকায যফইজ ম্যা প্রস্তুধিয রবেয ভাধযকল্পনাভূক্ত এরাকায ৭ টি যভৌজায ৮টি ীট ংগ্র 

কযা বয়বে মা ধননরুাঃ 



 

নগয উন্নয়ন অধধদপ্তয, যাজাী আঞ্চধরক অধপ, যাজাী  পৃষ্ঠা-8 

েক ১t ভূধভ ব্যফায ভাধযকল্পনাভূক্ত যভৌজায িাধরকা ও আয়িন 

ক্রধভক নং যভৌজায নাভ আয়িন (একয) 

০১ কাঁঠারফাধড়য়া ৪৯০ 

০২ কৃষ্ণপুয ২৪৫ 

০৩ পুঠিয়া ৯২ 

০৪ ফাড়ড়াড়া ২৩৫ 

০৫ যাভজীফনপুয ১৭৩ 

০৬ যগাারাটি ৫৬ 

০৭ কান্দ্রা ৩৮ 

ফ িবভাট = 

 

১৩২৯ 
  

 উৎাঃ ভূধভ ব্যফায ভাধযকল্পনা (১৯৮৪), পুঠিয়া 

 

 

৩.২.৪ ধা-৪t ংগৃীি ৭ টি যভৌজা ম্যাবয ৮টি ীট এফং প্রস্তাধফি ভূধভ ব্যফায ভাধযকল্পনাটি (ধিত্র ১) ধডধজটাইধজং 

কবয ফগুবরা ীবটয ভন্ববয় তিযীকৃি ম্যা বি ভূধভ ব্যফায ভাধযকল্পনায প্রস্তাধফি এরাকাটুকু ধিধিি কবয একটি 

যফইজ ম্যা প্রস্তুি কযা বয়বে (ধিত্র ২)। 

 

৩.২.৫ ধা-৫t প্রস্তুিকৃি যফইজ ম্যা ধনবয় নগয উন্নয়ন অধধদপ্তয যাজাী আঞ্চধরক অধপ বি ৫ দস্য ধফধষ্ট একটি 

টীভ ভূধভ ব্যফায মািাই জধয এয কাজ কবযন। যজধভবন ধযদ িন াববে প্রস্তাধফি ভূধভ ব্যফাবযয ভবধ্য কিবাগ 

ফাস্তফাধয়ি বয়বে ও কিবাগ য়ধন িা ধনণ িয় কযা য়। যম ভস্ত প্রস্তাফনাগুবরা ফাস্তফায়ন য়ধন িায ফিিভান অফস্থা মািাই 

কযা য়। জধযকারীন ভয় ংগৃীি মাফিীয় িথ্যাফরী ধপল্ড বুবক ধরধফদ্ধ কযা য় এফং যফিী ধফবিলবণয কাবজ 

ব্যফাবযয ধনধভবত্ত ংগ্র কযা য়। ধনবন  ভূধভ ব্যফায মািাই জধযবয ধকছু েধফ যদওয়া রাঃ 

েধফ ৭t াবব িয পূবফ ি উবজরা যিয়াযম্যাবনয াবথ ভিধফধনভয় বা েধফ ৮t ফাড়ড়াড়া যভৌজায় ভূধভ ব্যফায মািাই জধয (২০১৭) 

েধফ ৯t কৃষ্ণপুয যভৌজায় ভূধভ ব্যফায মািাই জধয (২০১৭) েধফ ১০t পুঠিয়া যভৌজায় ভূধভ ব্যফায মািাই জধয (২০১৭) 
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ধিত্র ১t ম্যা, প্রস্তাধফি ভূধভ ব্যফায ভাধযকল্পনা (১৯৮৪)   উৎাঃ ভূধভ ব্যফায মািাই জধযবয (২০১৭) ধজআইএ িথ্যাফরী 
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ধিত্র ২t যফইজ ম্যা      উৎাঃ ভূধভ ব্যফায মািাই জধযবয (২০১৭) ধজআইএ িথ্যাফরী 
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৩.২.৬ ধা-৬t ভূধভ ব্যফায মািাই জধযব প্রাপ্ত িথ্যাফরী ধজআইএ ধবধত্তক যফইজ ম্যাব ভধন্বি কবয ফাস্তফায়ন 

ধযধস্থধি ধনরূবণয জন্য ভূধভ ব্যফাবযয ধফদ্যভান অফস্থা (ধিত্র ৩) এফং ফাস্তফায়ন ও অফাস্তফায়ন ধনবদ িনামূরক (ধিত্র ৪) 

দুইটি আরাদা ম্যা প্রস্তুি কবয িাবি ফাস্তফায়ন ধিত্র মথামথবাবফ ধনণ িয় কযা য়।  

 

৩.২.৭ ধা-৭t ধজআইএ ধবধত্তক ম্যা বি ফাস্তফায়নকৃি ভূধভ ব্যফাবযয ধযভাণ ধবফ কযা য় এফং ফাস্তফায়বনয ায 

(েক ৪) ধনণ িয় কযা য়।  

 

৩.২.৮ ধা-৮t প্রস্তুিকৃি যফইজ ম্যা এফং উা বি প্রাপ্ত ফাস্তফায়বনয ধযভাণ ও ায ধনবদ িমূরক ম্যা ধনবয় ধফগি 

৩০/০৪/১৭ িাধযবখ স্থানীয় ংদ দস্য, ধফধবন্ন যকাযী দপ্তবযয কভ িকিিাবৃন্দ, স্থানীয় ইউধ প্রধিধনধধগণ, স্থানীয় 

যাজড়নধিকবৃন্দ এফং গণ্যভান্য/ধফধষ্ট ব্যধক্তফবগ িয উধস্থধিবি উবজরা ধযলদ কাম িারবয় ২টি এপধজধড বায আবয়াজন 

কযা য়। জধযব প্রাপ্ত িবথ্যয ভন্ববয় প্রস্তুিকৃি ম্যাটি উস্থান কযা য় এফং প্রস্তাধফি ভাষ্টায প্ল্যানটিয উয উন্মূক্ত 

আবরািনা আফান কযা য়। এ  আবরািনায় ফক্তাগণ পুঠিয়া উবজরায ভাষ্টায প্ল্যানটিয ফাস্তফায়ন ধযধস্থধি ধনবয় িাবদয 

ভিাভি ব্যক্ত কবযন । এপধজধড বায যেইন স্টধভ িং যবন উন্মুক্ত আবরািনায ভাধ্যবভ ভাষ্টায প্ল্যানটি মথামথবাবফ 

ফাস্তফায়ন না ওয়ায কাযণমু ধিধিিকযবণয যিষ্টা কযা য় এফং যফিী কযণীয় ম্পবকি আবরাকাি কযা য় 

(ংযুধক্ত ১) 

 

েধফ ১১t এপধজধড বায় গবফলণা কাজ ম্পবকি ধেধপং েধফ ১২t এপধজধড বায় ভাষ্টায প্ল্যান (১৯৮৪) ম্পবকি মুক্ত আবরািনা 

 

৩.২.৯ ধা-৯t ধফধবন্ন াবব ি, যফইজ ম্যাব ভন্বয় কযা ধজআইএ ধবধত্তক ধফবিলণ (ংযুধক্ত ২) এফং এপধজধড বা বি 

প্রাপ্ত িথ্য ভন্বয় কবয প্রধিবফদন প্রস্তুধিয পূবফ ি এফ িবথ্যয মথামথ প্রবয়াবগয ভাধ্যবভ ধফদ্যভান ভূধভ ব্যফায ধযণ ও 

অফস্থা মািাই কযা য় (েক ৩) এফং প্রস্তাধফি ভূধভ ব্যফায ফাস্তফায়ন ায ধনণ িয় (েক ৪)। 

 

৩.২.১০ ধা ১০t প্রাপ্ত মাফিীয় িথ্যাফরী ভধন্বি কবয খড়া প্রধিবফদন প্রস্তুি কযা য় এফং িা মািাই কযা য়। 

 

৩.২.১১ ধা-১১t খড়া প্রধিবফদবন ংবাধন ও ংবমাজন যবল একটি পূণ িাংগ প্রধিবফদন তিযী কবয িায ২০০ কধ 

প্রকাবয উবদ্যাগ যনওয়া য়। 
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অধ্যায় ৪t তথ্যাফরীয ধফশ্লেলণ 

৪.১ ভূধভকাাঃ 

ধফশ্লেলণ শ্লে একটি প্রধিয়া মা যমৌধিক যকৌর প্রশ্লয়াগ কশ্লয জটির ধফলয়গুশ্লরাশ্লক যছাট যছাট বাশ্লগ ধফবি কশ্লয তায 

ম্পশ্লকে ম্যক ধাযণা প্রদান কশ্লয। তথ্য ধফশ্লেলণ প্রধিয়াটি যকান তশ্লথ্যয পূনযাবৃধি যযাধ কশ্লয এফং তশ্লথ্যয অখন্ডতা 

ধনধিত কশ্লয। ভস্যা ভাধান  ধদ্ধান্ত গ্রশ্লণয জন্য যম ধফলয়গুশ্লরা আশ্লরাচনা কযা য় ধফশ্লেলশ্লণয ভাধ্যশ্লভ তা বুঝা মায়। 

ধফশ্লেলণ যকান গশ্লফলণায প্রধান ফা মূর রক্ষ্য। গশ্লফলণায় তথ্য ংগ্রশ্লয জন্য ধযচাধরত প্রাক-ম্ভাব্য জধয, ভূধভ ব্যফায 

মাচাই জধয, এপধজধড বা, এফং যেন স্টধভ েং যন এয ভাধ্যশ্লভ প্রাপ্ত তথ্যাফরী ধফশ্লেলণ কযা য়। এ অধ্যাশ্লয়য ভাধ্যশ্লভ 

মূরত ভূধভ ব্যফায প্রস্তাফনা, ভূধভ ব্যফাশ্লযয ধযণ ধফশ্লেলণ  আথ ে াভাধজক অফস্থা ম্পশ্লকে ংধক্ষ্প্ত ধাযণা যদয়ায যচষ্টা 

কযা শ্লয়শ্লছ। 

 

৪.২ ভূধভ ব্যফায প্রস্তাফনা ধফশ্লেলণাঃ  

কৃধল জধভ সুযক্ষ্া, কভ েংস্থান সৃধষ্ট, আথ ে-াভাধজক উন্নয়ন ইতযাধদ ধফলয়শ্লক রক্ষ্য কশ্লয ১৯৮৪ াশ্লর পুঠিয়ায ভূধভ ব্যফায 

ভাধযকল্পনা প্রস্তুত কযা শ্লয়ধছর এফং ধাযণা কযা শ্লয়ধছর পুঠিয়া উশ্লজরা ধযলশ্লদয ভাধ্যশ্লভ তা ফাস্তফাধয়ত শ্লফ। এ 

ধযকল্পনায অন্যতভ উশ্লেশ্য ধছর মথাস্থাশ্লন মথাশ্লমাগ্য প্রস্তাফনাগুশ্লরা ফাস্তফায়ন এফং সুলভ নগযায়ন। প্রস্তাধফত 

ভাধযকল্পনায় যফ ধকছু ভূধভ ব্যফায প্রস্তাফনা ধছর মা ধযকল্পনা প্রণয়শ্লনয ২০ ফছশ্লযয ভশ্লধ্য স্থানীয় উশ্লজরা ধযলদ ফা 

যৌযবায ভাধ্যশ্লভ ফাস্তফায়ন য়ায কথা। ফাস্তফায়ন ধযধস্থধত ম োশ্লরাচনায উশ্লেশ্লশ্য গশ্লফলণায াশ্লব ে টীভ যজধভশ্লন 

প্রধতটি ভুধভ ব্যফায প্রস্তাফনা মাচাই কশ্লয যদশ্লখশ্লছন এফং তা যফইজ ম্যাশ্ল অন্তভূ েি কশ্লযশ্লছন। াশ্লব ে টীভ উি ভূধভ ব্যফায 

ম্পধকেত প্রশ্লয়াজনীয় তথ্যাফরী তাশ্লদয যনাট বুশ্লক ধরধফদ্ধ কশ্লযন। ভূধভ ব্যফায প্রস্তাফনায তথ্য উাি (ছক ২)  

ফাস্তফায়ন ধচত্র (ছক ৩)ধনশ্লে তুশ্লর ধযা শ্লরাাঃ 

ছক-২t ভূধভ ব্যফায ভাধযকল্পনায় (১৯৮৪) যভৌজা য়াযী প্রস্তাধফত ভূধভয ব্যফায 
 

িধভক নং ভূধভ ব্যফাশ্লযয ধযণ যভৌজায নাভ   ধযভাণ (একয) যভাট(একয) 

 
কাঁঠারফাধিয়া পুঠিয়া ফাড়িািা যগাারাটি যাভজীফনপুয কৃষ্ণপুয 

০১ অধপ 29.00 - - 2.50 - - 31.50 

০২ ঘযফািী/ফাস্থান        

 ব্যধিগত 261.50 - - 34.00 50.00 120.00 465.50 

 যকাযী 4.75 - - - - - 4.75 

০৩ ধধবক াধব ে 2.00 - - - - - 2.00 

০৪ ফাধণধজযক এরাকা 4.00 0.25 1.00 4.50 0.25 0.25 10.25 

০৫ ধক্ষ্া  প্রধক্ষ্ণ 14.75  4.00  1.25 5.75 25.75 

০৬ স্বাস্থয 2.00     4.00 6.00 

০৭ গ্রাভীণ ধল্পকাযখানা 13.00   3.00   16.00 

০৮ গুদাভ/শ্লগাডাউন 5.25     1.00 6.25 

০৯ আদ েগ্রাভ    98.00  53.00 151.00 

১০ গফাদী/খাভায 72.00    18.00  90.00 

১১ ভৎস্য/পুকুয  12.50 32.00 10.00  3.00 10.00 67.50 

১২ ঐধতাধক স্থান  62.00    2.00 64.00 

১৩ ধফশ্লনাদন 14.50  2.50  2.00  19.00 

১৪ কফযস্থান 1.00 0.75    7.25 9.00 

১৫ িক/শ্লমাগাশ্লমাগ ব্যফস্থা 63.75 18.50 33.00 8.75 25.00 54.00 203.00 

১৬ নগয প্রফণ এরাকা 
  

1.00 
  

49.25 50.25 

ফ েশ্লভাট = ১২২১.৭৫ 
 

উৎাঃ ভূধভ ব্যফায ভাধযকল্পনা (১৯৮৪), পুঠিয়া 
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ছক ৩t ভূধভ ব্যফায প্রস্তাফনা ধফশ্লেলণ 

 

উৎাঃ ভূধভ ব্যফায মাচাই জধয (২০১৭), পুঠিয়া 

 

িাঃ নং ভূধভ 

ব্যফাশ্লযয 

ধযণ 

ফাস্তফায়শ্লনয ধযণ ফাস্তফাধয়ত ভূধভ 

ব্যফাশ্লযয অফস্থান 

(শ্লভৌজা) 

অফাস্তফাধয়ত প্রস্তাফনায 

ধফদ্যভান অফস্থান  অফস্থা 

ভন্তব্য 

ফাস্তফাধয়ত 

 

অফাস্তফাধয়ত 

 

০১ ধধবক 

াধব ে 

 
 কাঁঠারফাধিয়া 

যভৌজায় 

যগাারাটি  কাঁঠারফাধিয়া যভৌজায়;  

কৃধল জধভ  না োযী 

আংধক 

০২ ফাধণধজযক 

এরাকা 

 
 কাঁঠারফাধিয়া 

যভৌজায় 

যগাারাটি, কাঁঠারফাধিয়া, 

যাভজীফনপুয, পুঠিয়া এফং কৃষ্ণপুয 

যভৌজায়; আফাধক ফাস্থান, যৌযবা 

অধপ, অধপ এফং কৃধল জধভ 

আংধক 

০৩ ধক্ষ্া 
 

 কাঁঠারফাধিয়া এফং 

যাভজীফনপুয 

যভৌজায় 

কাঁঠারফাধিয়া, ফািইািা এফং 

কৃষ্ণপুয যভৌজায়; কৃধলজধভ, ফাধনধজযক 

এফং অধযকধল্পত আফাধক এরাকা 

আংধক 

০৪ গুদাভ/ 

যগাডাউন 

 
 কাঁঠারফাধিয়া এফং 

কৃষ্ণপুয যভৌজায় 

-- ম্পূণ ে 

০৫ কফযস্থান 
 

 কাঁঠারফাধিয়া 

যভৌজায় 

যাভজীফনপুয এফং কৃষ্ণপুয যভৌজায়; 

কৃধলজধভ  

আংধক 

০৬ স্বাস্থয 
 

 কাঁঠারফাধিয়া এফং 

কৃষ্ণপুয যভৌজায় 

-- ম্পূণ ে 

০৭ ঐধতাধক 

স্থান 

 
 পুঠিয়া এফং কৃষ্ণপুয 

যভৌজায় 

 ম্পূণ ে 

০৮ অধপ 
 

 কাঁঠারফাধিয়া 

যভৌজায় 

কাঁঠারফাধিয়া যভৌজায়; ফাধণধজযক আংধক 

০৯ ভৎস্য/ 

পুকুয 

 
 কর যভৌজায় কর যভৌজায়; ধফলুপ্ত আংধক 

১০ ঘযফািী/ 

ফাস্থান 

     

ব্যধিগত  

 

 
 কৃষ্ণপুয যভৌজায় যগাারাটি, কাঁঠারফাধিয়া, 

যাভজীফনপুয, এফং কৃষ্ণপুয যভৌজায়; 

ফাধণধজযক, অধযকধল্পত আফাধক 

এরাকা এফং কৃধল জধভ 

আংধক 

যকাযী 
 

 কাঁঠারফাধিয়া 

যভৌজায় 

-- ম্পূণ ে 

১১ ধফশ্লনাদন 
 

 কাঁঠারফাধিয়া 

যভৌজায় 

 

কাঁঠারফাধিয়া, যাভজীফনপুয এফং 

ফািইািা যভৌজায়; কৃধল জধভ  

অধযকল্পত আফাধক এরাকা 

আংধক 

১২ িক/ 

যমাগাশ্লমাগ 

ব্যফস্থা 

 
 কাঁঠারফাধিয়া এফং 

যগাারাটি যভৌজায় 

কাঁঠারফাধিয়া, যগাারাটি, পুঠিয়া, 

ফাড়িািা, যাভজীফনপুয 

কৃষ্ণপুয যভৌজায়; পূফ েতন যাস্তা 

আংধক 

১৩ আদ েগ্রাভ  
 

-- যগাারাটি  কাঁঠারফাধিয়া যভৌজায়;  

কৃধল জধভ  না োযী 

ম্পূণ ে 

১৪ গফাদী/ 

খাভায 

 
 

-- কাঁঠারফাধিয়া এফং যাভজীফনপুয 

যভৌজায়; কৃধল জধভ  অধযকধল্পত 

আফাধক এরাকা 

ম্পূণ ে 

১৫ গ্রাভীণ ধল্প 

কাযখানা 

 
 

-- যগাারাটি এফং কাঁঠারফাধিয়া 

যভৌজায়; কৃধল জধভ  অধযকল্পত 

আফাধক এরাকা 

ম্পূণ ে 

১৬ নগয প্রফণ 

এরাকা 

 
 

-- যাভজীফনপুয, ফাড়িািা, কান্দ্রা এফং 

কৃষ্ণপুয যভৌজায়; কৃধল জধভ  

অধযকল্পত আফাধক এরাকা 

ম্পূণ ে 
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ধচত্র ৩t ম্যা, ভূধভ ব্যফায ভাধযকল্পনায (১৯৮৪) ফতেভান অফস্থা উৎাঃ ভূধভ ব্যফায মাচাই জধযশ্লয (২০১৭) ধজআইএ তথ্যাফরী 
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৪.৩ যেণী ধবধিক ভূধভ ব্যফাশ্লযয ফাস্তফায়ন ায ধফশ্লেলণাঃ 

পূফ েতন ভূধভ ব্যফায ভাধযকল্পনায (১৯৮৪) যভাট আয়তন ১২২১.৭৫ একয ফরা শ্লর ধজআইএ ধবধিক তথ্যাফরী 

ধফশ্লেলশ্লণ যদখা মায় যম প্রকৃত আয়তন ১৪৩০.৫৬ একয। যমখাশ্লন ফ েশ্লভাট ১৬ যেণীভূি ভূধভ ব্যফায প্রস্তাফনা যদয়া 

শ্লয়ধছর। প্রস্তাধফত এরাকায় ফাস্তফায়শ্লনয াভধগ্রক ধাযণা ায়ায জন্য াশ্লব ে টীভ প্রস্তাধফত ফ যেণীভূি ভূধভ ব্যফায 

এরাকায় জধয কাজ ধযচারনা কশ্লযন এফং প্রস্তাফনা ফাস্তফায়ন শ্লয়শ্লছ ধক য়ধন তা মাচাই কশ্লযন। তদুশ্লেযশ্ল াশ্লব ে টীভ 

পূফ েফতী ভাষ্টায প্ল্যাশ্লনয তথ্যাফরী এফং ধফদ্যাভান অফস্থা মাচাই কশ্লযন এফং ংগৃীত তথ্যাফরী যফইজ ম্যাশ্ল ভন্বয় কশ্লযন। 

ধজআইএ ধবধিক তথ্যাফরী ধফশ্লেলশ্লণয ভাধ্যশ্লভ প্রস্তাধফত ভূধভ ব্যফায ফাস্তফায়শ্লনয ফ েশ্লল যম ধযধস্থধত জানা ধগশ্লয়শ্লছ তা 

ধনশ্লেয ছশ্লক তুশ্লর ধযা শ্লরাাঃ 

ছক ৪t যেণী ধবধিক ভূধভ ব্যফাশ্লযয ফাস্তফায়ন ধফশ্লেলণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উৎাঃ ভূধভ ব্যফায মাচাই জধযশ্লয (২০১৭) ধজআইএ তথ্যাফরী, পুঠিয়া 

 

উশ্লযাি ছশ্লকয তথ্যাধদ ম োশ্লরাচনা কশ্লয যদখা মায় যম, প্রস্তাধফত ১৬ যেণীভূি ভূধভ ব্যফাশ্লযয ভশ্লধ্য ৩ যেণীভূি ভূধভ 

ব্যফায প্রস্তাফনা ম্পূণ েরুশ্ল ফাস্তফাধয়ত শ্লয়শ্লছ। ৯ যেণীভূি ভূধভ ব্যফায আংধক ফাস্তফাধয়ত শ্লয়শ্লছ এফং ফাকী ৪ 

যেণীভূি ভূধভ ব্যফাশ্লযয ফাস্তফায়শ্লনয ায শূন্য। এখাশ্লন উশ্লেখ্য যম, ঘযফািী/ফাস্থান যেণীয যকাযী ফাস্থান উশ্লেণীভূি 

ভূধভ ব্যফায প্রস্তাফনাটি ম্পূণ েরুশ্ল ফাস্তফাধয়ত শ্লয়শ্লছ। যভাট ১৪৩০.৫৬ একয প্রস্তাধফত ভূধভ ব্যফাশ্লযয ভশ্লধ্য ভাত্র ২৩৭.৭৭ 

একয ফাস্তফায়ন শ্লয়শ্লছ মা মূর প্রস্তাফনায ১৬.৬২% ভাত্র।  

  

িাঃ নং ভূধভ ব্যফাশ্লযয ধযণ প্রস্তাবফত ধযভাণ 

(একয) 

ফাস্তফায়ন ধচত্র 

ফাস্তফাধয়ত (একয) ফাস্তফায়ন ায (%) 

০১ অধপ ১৫.৮৬ ১০.৪৯ 66.15 

০২ ঘযফািী/ফাস্থান    

ব্যধিগত ৫৪৭.৬২ 0.66 0.12 

যকাযী ৫.০১ 5.01 ১০০ 

০৩ ধধবক াধব ে ১৬.৩২ ৭.৯৪ ৪৮.৬৫ 

০৪ ফাধণধজযক এরাকা ১৪.৪৩ 1.55 ১০.৭৪ 

০৫ ধক্ষ্া  প্রধক্ষ্ণ ২৭.০৯ ৭.৬৬ ২৮.৭৮ 

০৬ স্বাস্থয ৫.৩০ ৫.৩০ 100 

০৭ গ্রাভীণ ধল্পকাযখানা ১৮.১২ ০ ০ 

০৮ গুদাভ/শ্লগাডাউন ৩.৯৪ 3.94 ১০০ 

০৯ আদ েগ্রাভ ৮৬.২৩ ০ ০ 

১০ গফাদী/খাভায ৯৯.৯৫ ০ ০ 

১১ ভৎস্য/পুকুয ৮০.০৩ 70.36 87.92 

১২ ঐধতাধক স্থান ৯৫.১৪ 95.14 100 

১৩ ধফশ্লনাদন ২০.২৪ 4.29 21.20 

১৪ কফযস্থান ৮.৯৮ ০.৬২ ৬.৯১ 

১৫ িক/শ্লমাগাশ্লমাগ ব্যফস্থা ৯২.৭৩ 24.81 26.76 

১৬ নগয প্রফণ এরাকা ২৯৩.৫৭ ০ ০ 

যভাট= ১৪৩০.৫৬ ২৩৭.৭৭ -- 
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ধচত্র ৪t ম্যা, ভূধভ ব্যফায ভাধযকল্পনায (১৯৮৪) ফাস্তফায়ন ধযধস্থধত উৎাঃ ভূধভ ব্যফায মাচাই জধযশ্লয (২০১৭) ধজআইএ তথ্যাফরী 
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১০০% 

০% 

ভাষ্টায প্ল্যান ম্পর্কে ফগত 

যাাঁ 

না 

৬৪% 

২৫% 

১১% 

ভাষ্টায প্ল্যান ম্পর্কে ফগত না ওয়ায কাযণ 

গণ শুনানী না ওয়া 

ভাষ্টায প্ল্যান ম্পর্কে 

পৌযবা/উর্েরা কতৃেক 

েনাধাযণর্ক ফগত না 

কযার্না 

বনর্েয জ্ঞতা  

৪.৪ আথ ে-াভাধজক ধফশ্লেলণাঃ 

আথ ে-াভাধজক ধফশ্লেলণ অংশ্ল মূরত স্থানীয় সুধফধাশ্লবাগী যেনীয উয আশ্লরাকাত কযা শ্লয়শ্লছ। এ ধযশ্লনয ধফশ্লেলণ মূরত 

স্থানীয় আথ ে-াভাধজক অফস্থা, টাশ্লগ েট গ্রু, স্থানীয় জনগশ্লনয চাধদা, স্থানীয় ভস্যা  ম্ভাফনা, উন্নয়ন ম্ভাফনা,  

সুাধযভারা ইতযাধদ প্রস্তাফ কশ্লয। এই গশ্লফলণায কাজটি সুষ্ঠযবাশ্লফ ম্পাদশ্লনয জন্য আথ ে-াভাধজক জধযশ্লয ধযপূযক 

ধশ্লশ্লফ ভূধভ ব্যফায মাচাই জধযশ্লয াশ্লথ প্রশ্নভারা পযভ (Questionnaire) (ংযুধি ৩) ব্যফায কশ্লয প্রস্তাধফত ভূধভ 

ব্যফায ভাধযকল্পনাটি ফাস্তফায়ন না য়ায কাযণ এফং পুঠিয়ায ভূধভ ব্যফায ম্পশ্লকে উিযদাতাশ্লদয ভতাভত ংগ্র 

কযায যচষ্টা কযা য়। এছািা স্থানীয় ভস্যা, ভাধযকল্পনা ফাস্তফায়শ্লন ভস্যা এফং ম্ভাব্য সুাধযভারা এশ্লত অন্তভূ েি 

কযা শ্লয়শ্লছ। এ জধয কাজটি ম্পন্ন কযায রশ্লক্ষ্য ফ েশ্লভাট ১০০ জন উিযদাতাশ্লক ধচধিত কশ্লয এফং প্রশ্নভারা পযভ 

ব্যফায কশ্লয তাশ্লদয উিয ংগ্র কযা শ্লয়শ্লছ এফং ধফশ্লেলণ কযা শ্লয়শ্লছ মা ধনেরুাঃ 

 

(ক) ভাষ্টায প্ল্যান ম্পশ্লকে অফগত য়ায প্রশ্লশ্ন ১০০% উিযদাতাই ফশ্লরশ্লছন তাযা আধয দশ্লক প্রণীত ভাষ্টায প্ল্যান 

ম্পশ্লকে অফগত নন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র ৫t ভাষ্টায প্ল্যান ম্পর্কে ফগত, উৎঃ বূবভ ফযফায মািাআ েবয (২০১৭), ুবিয়া 

 

(খ) ভাষ্টায প্ল্যান ম্পশ্লকে অফগত না য়ায কাযণ ম্পধকেত প্রশ্লশ্নািশ্লয ৪৮% উিযদাতায ভতাভত ধছর গণ শুনানী না 

য়া, ৫২% ফশ্লরশ্লছন ভাষ্টায প্ল্যান ম্পশ্লকে উশ্লজরা/যৌযবা কর্তেক জনাধাযণশ্লক অফগত না কযাশ্লনা এফং যকান 

উিযদাতাই উি ধফলশ্লয় ধনশ্লজয অজ্ঞতা ফশ্লর উিয প্রদান কশ্লযনধন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র ৬t ফগত না ওয়ায কাযণ, উৎঃ বূবভ ফযফায মািাআ েবয (২০১৭), ুবিয়া 
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২৩% 

৭৭% 

ভাষ্টায প্ল্যার্নয গুরুত্ব ম্পর্কে ফগত 

যাাঁ 

না 

১০০% 

০% 

নগযায়ন ভাষ্টায প্ল্যান নুমায়ী ওয়া উবিত বকনা 

যাাঁ 

না 

(গ) ধযকধল্পত নগযায়ন  উন্নয়শ্লনয যক্ষ্শ্লত্র ভাষ্টায প্ল্যাশ্লনয গুরুত্ব ম্পশ্লকে অফগত আশ্লছন ধকনা প্রশ্লশ্নািশ্লয ২৩% উিযদাতা 

যাঁ সূচক এফং ৭৭% উিযদাতা না সূচক উিয প্রদান কশ্লযশ্লছন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র ৭t ভাষ্টায প্ল্যার্নয গুরুত্ব ম্পর্কে ফগত, উৎঃ বূবভ ফযফায মািাআ েবয (২০১৭), ুবিয়া 

 

(ঘ) যটকই এফং ধযকধল্পত উন্নয়ন  নগযায়ন ভাষ্টায প্ল্যান অনুমায়ী য়া উধচত ধকনা প্রশ্লশ্নািশ্লয ১০০% উিযদাতাই যাঁ 

সূচক উিয প্রদান কশ্লযশ্লছন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র ৮t নগযায়ন ভাষ্টায প্ল্যান নুমায়ী ওয়া উবিত বকনা, উৎঃ বূবভ ফযফায মািাআ েবয (২০১৭), ুবিয়া 
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৯৬% 

৪% 
০% 

পভয়াদ উত্তীণে ভাষ্টায প্ল্যান  বফলর্য় দর্ে  

নতুনবার্ফ একবি ভবিত 

ভাষ্টাযপ্ল্যান প্রণয়ন 

ূফেতন ভাষ্টায প্ল্যার্নয 

ংর্াধন 

নযানয ভতাভত 

(ঙ) যভয়াদ উিীণ ে ভাষ্টায প্ল্যান ম্পশ্লকে ধক দশ্লক্ষ্ যনয়া যমশ্লত াশ্লয প্রশ্লশ্নািশ্লয ৯৬% উিযদাতাই ফশ্লরশ্লছন ধযফধতেত 

আথ ে-াভাধজক যপ্রক্ষ্াট ধফশ্লফচনা কশ্লয ভগ্র পুঠিয়া উশ্লজরায জন্য নতুনবাশ্লফ একটি ভধন্বত ভাধযকল্পনা/ভাষ্টায প্ল্যান 

প্রণয়ন কযা উধচত। পূফ েতন ভাষ্টায প্ল্যাশ্লনয ংশ্লাধন ম্পশ্লকে ফশ্লরশ্লছন ৪% উিযদাতা এফং যকান উিযদাতাই অন্যান্য 

ভতাভত প্রদান কশ্লযনধন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র ৯t পভয়াদ উত্তীণে ভাষ্টায প্ল্যান বফলর্য় দর্ে, উৎঃ বূবভ ফযফায মািাআ েবয (২০১৭), ুবিয়া 
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৪.৫ প্রস্তাধফত ভূধভ ব্যফায ফাস্তফায়শ্লনয ফাস্তফ ধচত্র ধফশ্লেলণাঃ 

াঁচ ধদনব্যাী ভূধভ ব্যফায মাচাই জধয কাজ চরাকারীন ভশ্লয় াশ্লব ে টীভ াতটি যভৌজায় ফ েশ্লভাট যলার যেণীশ্লত ধফবি 

ভুধভ ব্যফায প্রস্তাফনাগুশ্লরা যজধভশ্লন ধযদ েন  মাচাই কশ্লয যদশ্লখন এফং স্থাধনক ফাস্তফ ধচত্র  ংধেষ্ট তথ্যাধদ ংগ্র 

কশ্লযন। ধনশ্লে ছধফয ভাধ্যশ্লভ ধকছু গুরুত্বপূণ ে ভূধভ ব্যফায প্রস্তাফনায ফাস্তফ ধচত্র তুশ্লর ধযা রাঃ 

 

ছধফ ১৩t ধফদ্যভান; না োযী ছধফ ১৪t প্রস্তাধফত; ধধবক াধব ে (শ্লজর) 

ছধফ ১৫t বফদযভান; পেবিয়াভ ছধফ ১৬t প্রস্তাবফত; বফর্নাদন (র্েবিয়াভ) 

ছধফ ১৭t বফদযভান; বযকবিত অফাবক এরাকা ও কৃবল েবভ  ছধফ ১৮t প্রস্তাবফত; অদে গ্রাভ  
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ছধফ ১৯t বফদযভান; বো প্রবতষ্ঠান(সু্কর) ছধফ ২০t প্রস্তাবফত; বো প্রবতষ্ঠান (সু্কর) 

ছধফ ২১t বফদযভান; যকাযী ফাস্থান ছধফ ২২t প্রস্তাবফত; যকাযী ফাস্থান 

ছধফ ২৩t বফদযভান; বযকবিত অফাবক এরাকা ছধফ ২৪t প্রস্তাবফত; অফাবক এরাকা 

ছধফ ২৫t বফদযভান; বপ (উর্েরা বযলদ কভর্প্ল্ক্স) ছধফ ২৬t প্রস্তাবফত; বপ 
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৪.৬ ভাষ্টায প্ল্যান ফাস্তফায়ন না য়ায কাযণাঃ  

এই গশ্লফলণায মুখ্য উশ্লেশ্য, ফাস্তফায়ন ধযধস্থধত মাচাইশ্লয়য াাাধ ফাস্তফায়ন না য়ায মথামথ কাযণ ধনরূণ কযা। 

যকফরভাত্র আইনগত কাঠাশ্লভা থাকশ্লরই একটি ভাষ্টায প্ল্যান ফাস্তফায়শ্লন অগ্রগধত য়া ম্ভফ। এছািা ংধেষ্ট 

প্রধতষ্ঠানগূশ্লরায ভাষ্টায প্ল্যান ফাস্তফায়শ্লনয স্বধদো থাকা দযকায। য রশ্লক্ষ্য মথামথ কাযণ উৎঘাটশ্লন াশ্লব ে টীভ স্থানীয় জন 

প্রধতধনধধ, াধাযণ জনগণ, স্থানীয় যাজনীধতধফদ, ধফধবন্ন যাজীধফ, এছািা ভাশ্লজয ধফধষ্ট সুীর ব্যধিফশ্লগ েয ভতাভত 

গ্রণ কযায যচষ্টা কশ্লযশ্লছন। তাঁযা ফাই পুঠিয়া উশ্লজরায জন্য একটি ভাষ্টায প্ল্যান থাকায ফাধ্যফাধকতা অনুবফ কশ্লযন এফং 

যটকই উন্নয়শ্লনয জন্য তায ফাস্তফায়ন অনস্বীকাম ে ফশ্লর ভত প্রকা কশ্লযন। ধকন্তু তাঁযা ১৯৮৪ াশ্লর প্রণীত পুঠিয়ায ভূধভ 

ব্যফায ভাধযকল্পনা ম্পশ্লকে যকান ধাযণা যাশ্লখনধন। ধফধবন্ন জধয, এপধজধড বা এফং স্থানীয় জনাধাযশ্লণয াশ্লথ 

আশ্লরাচনায় ভাষ্টায প্ল্যানটি ফাস্তফায়ন না য়ায যম ভস্ত কাযণ ধচধিত শ্লয়শ্লছ তা ধনেরুাঃ 

 

১) ভাষ্টায প্ল্যান ম্পশ্লকে জন শ্লচতনতায অবাফ 

২) প্রণীত ভাষ্টায প্ল্যাশ্লনয যগশ্লজট যনাটিধপশ্লকন না য়ায় এ ধফলশ্লয় স্থানীয় উশ্লজরা ধযলদ/শ্লৌযবায গুরুত্ব 

আশ্লযা না কযা 

৩) ভাষ্টায প্ল্যান ফাস্তফায়নকাযী যকান ংস্থাশ্লক প্রণীত ভাষ্টায প্ল্যাশ্লনয কধ যফযা না কযা, এখাশ্লন প্রাধতষ্ঠাধনক 

ভন্বয়ীনতা ধযরক্ষ্ীত শ্লয়শ্লছ 

৪) ভয়ভশ্লতা ভাঠ ম োশ্লয় নগয উন্নয়ন অধধদপ্তয কর্তেক ভাষ্টায প্ল্যাশ্লনয তদাযধক এফং পুনযাবৃধি না কযা 

৫) উশ্লজরা ধযলদ/শ্লৌযবায় আরাদাবাশ্লফ ধযকল্পনা াখা না থাকা, মা ভাষ্টায প্ল্যান ফাস্তফায়শ্লন ভূধভকা যাখশ্লত 

াশ্লয 

৬) ধযকল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়শ্লন উযুি ধযভাশ্লণ অশ্লথ েয যমাগান না থাকা 
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ধ্যায়ঃ ৫ সুাধযভারা 

৫.১ ভূধভকাঃ 

ভাষ্টায প্ল্যান ফাস্তফায়নন যমভন ধফধবন্ন ফাধা ধফঘ্নতা থানক, যতভধন ব্যাক চ্যানরঞ্জও থানক। এছাড়াও একটি ভাষ্টায প্ল্যান 

ফাস্তফায়নন যনতৃত্বদানকাযী প্রধতষ্ঠান, উযুক্ত ধযভানে যকাযী প্রনোদনা, ধযকল্পনায ফাস্তফায়ন ম যনফক্ষে কযায 

করানকৌর, এছাড়াও ধফধবন্ন প্রধতষ্ঠাননয ভনধ্য ভন্বয় াধন কযা প্রনয়াজন। প্রস্তাধফত ভূধভনত ধফধবন্ন যেনীয যরানকয স্বাথ য 

ংযক্ষন কযা ছাড়াও ন্যান্য গুরুত্বপূে য ধফলয় ধফনফচ্নায় যাখনত য়। এ যক্ষনে উনজরা/নৌযবায় ধযকল্পনা াখায 

মনথষ্ট গুরুত্ব যনয়নছ। ধনয়ধভত ম যনফক্ষে যথনক প্রাপ্ত পরাপর ভাষ্টায প্ল্যানন ন্তভূ যক্ত কযায রনক্ষয ধনধদ যষ্ট ভয় ন্তয ন্তয 

ভাষ্টায প্ল্যান ধযধবউ কযনর তা ফাস্তফায়নন ধফধবন্ন ভস্যা ধত দ্রুত দূযীভূত য়। যমভন, উনজরা/নৌযবায জন্য ২০ ফছয 

যভয়াদী যম ভাষ্টায প্ল্যান যনয়নছ তা ধফধবন্ন ধিনেরি এধযয়া প্ল্যান ও এযাকন এধযয়া প্ল্যাননয ভন্বনয় ততযী ওয়া উধচ্ত মা 

স্ট্রাকচ্ায প্ল্যান ততযীনতও ধফনল ভূধভকা যাখনফ। প্রথভত ধিনেরি এধযয়া প্ল্যাননয ম যনফক্ষে ও ধযধবউ এফং ধিধতয়ত তা 

স্ট্রাকচ্ায প্ল্যানন ন্তভূ যক্ত ওয়া উধচ্ত। ভাষ্টায প্ল্যাননয ফাস্তফায়ন কযা শুদৄভাে উনজরা/নৌযবায একক দাধয়ত্ব নয়। 

ফাস্তফায়ন প্রধিয়ায জন্য ভধন্বতবানফ ননক প্রধতষ্ঠাননযআ উনযানগয প্রনয়াজন। এ ধফলনয় ধফস্তৃত গনফলোয ভাধ্যনভ ভাষ্টায 

প্ল্যান ফাস্তফায়ননয যক্ষনে স্থানীয় যকায ধনয়ন্ত্রোধীন উনজরা/নৌযবানক ধফনফচ্না কযা উধচ্ত। 

 

(১) উনজরা/নৌযবায জন্য প্রেীত ভাষ্টায প্ল্যান ংধিষ্ট ভন্ত্রোরয় কতৃযক যগনজে ওয়া উধচ্ত 

(২) উনজরা/নৌযবায উধচ্ত যগনজনেয কধগুনরা ধফধবন্ন ফাস্তফায়নকাযী প্রধতষ্ঠাননয ভনধ্য ধফতযে কযা মানত তাযা 

ভাষ্টায প্ল্যান ম্পনকয ফগত নত ানয থফা ভাষ্টায প্ল্যান প্রেয়নকাযী প্রধতষ্ঠান (নগয উন্নয়ন ধধদপ্তয) নত 

মথামথ নমাগীতা যনত ানয 

(৩) উনজরা/নৌযবানক ফাস্তফায়নকাযী ধফধবন্ন ংস্থা ও জনাধাযননয ভনধ্য ভন্বয় যাখা উধচ্ত। এয ভনধ্য নত 

ানয ভূধভ ভাধরকনদয ংগঠন, স্থানীয় যক্টযার এনজধি, জাতীয় ম যানয়য যক্টযার এনজধি, এছাড়াও ধফধবন্ন 

যফযকাযী ংস্থা মাযা উন্নয়ন ফাস্তফায়ননয ন্যতভ ংীদায 

(৪) ধফধবন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ননয ভয় উনজরা/নৌযবানক ফশ্যআ ভাষ্টায প্ল্যান যভনন চ্রা উধচ্ত ফা নুযে 

কযা উধচ্ত। মধদ এভন যকান ধফলয় ভাষ্টায প্ল্যানন ন্তর্ভ যক্ত না থানক মা ারন কযা উধচ্ত যনক্ষনে 

উনজরা/নৌযবায প্ল্যাধনং াখানক জানাননা যমনত ানয, মানত যফতী ধযধবনকারীে ভনয় ধিনেআরি 

এধযয়া প্ল্যানন তা ন্তর্ভ যক্ত কযা যমনত ানয 

(৫) ধফধবন্ন ফাস্তফায়নকাযী ংস্থায ভনধ্য ভন্বনয়য ব্যফস্থা কযা উধচ্ত মানত প্রকল্প ফাস্তফায়নন উদ্ভূত ধযধস্থধত নজ 

াভনর যনওয়া মায়। এটি প্রকল্প ফাস্তফায়নন ায়ক ভূধভকা ারন কযনফ। এনক্ষনে উনজরা 

যচ্য়াযম্যান/নৌযবায যভয়য যনতৃত্ব দান কযনত ানযন 

(৬) ভূধভয ভাধরক এফং ভূধভ উন্নয়ন কতৃযক্ষগুনরায জন্য দৃশ্যভান সুধফধাধদ ফা রবযাংনয ব্যফস্থা থাকা উধচ্ত মা 

ভাষ্টায প্ল্যান ম্পনকয জনগননয নচ্তনতা, এয উকাধযতা, ব্যফায, ধনযাদ ও রাবজনক ধফধননয়াগ আতযাধদ বৃধি 

কনয 

(৭) স্থানীয় ফাস্তফায়নকাযী প্রধতষ্ঠান উনজরা/নৌযবায জনফনরয ক্ষভতা বৃধি কযা ধফনলত ধযকল্পনাধফদ, 

প্রনকৌরী, ানব যয়ায ও ন্যান্য মাযা ধযকল্পনা ংধিষ্ট কানজ জধড়ত 
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(৮) ক্ষভতা বৃধিয জন্য কাধযগধয জ্ঞান ম্পন্ন জনফনরয ধফনল প্রধক্ষে প্রদান কযা উধচ্ত মানত তাযা ভাষ্টায প্ল্যাননয 

ধফধবন্ন ম্যা, প্রধতনফদন, ধফধবন্ন প্ল্নেয প্রস্তাধফত ভূধভ  ব্যফায, নুনভাধদত ও ননুনভাধদত, ংযধক্ষত এফং 

ধফনল ধযননয ভূধভ ব্যফায প্রস্তাফনাগুনরা নুধাফন কযনত ানয । এধযননয উনযাগ উনজরা/নৌযবায 

স্টাপনদয ক্ষভতা বৃধিয যক্ষনে মনথষ্ট ভূধভকা যাখনফ এফং াধাযন জনগেনক ভাষ্টায প্ল্যান নুযনে নমাধগতা 

কযনফ  

 (৯) উনজরা/নৌযবায ধযকল্পনা াখায জন্য প্রনয়াজনীয় রধজধস্টক মথামথবানফ যফযা কযা উধচ্ত 

(১০) ভূধভ ব্যফায ভাধযকল্পনা ফাস্তফায়ননয জন্য উনজরা/নৌযবায প্ল্যাধনং াখা কতৃযক নতুন সৃষ্ট ভস্যায 

যচ্কধরস্ট ততধয কযা উধচ্ত  

 (১১) যজরা ধযলনদয ভন্বয় বায় ধযকল্পনা ফাস্তফায়ন ধফলয়ক এনজন্ডা ন্তর্ভ যক্ত কযা উধচ্ত  

 

৫.২ উংাযঃ  

উনজরা/নৌযবায যক্ষনে ভাষ্টায প্ল্যান ফাস্তফায়ন কযা একটি গুরুত্বপূে য কাজ মা যদন সুলভ নগযায়নন ও যেকআ উন্নয়নন 

ায়ক ভূধভকা ারন কযনত ানয। এআ গনফলোয ভাধ্যনভ প্রতীয়ভান য় যম, পূফ যতন ফ ভাষ্টায প্ল্যানগুনরা খুফআ াভান্য 

ধযভানে ফাস্তফাধয়ত নয়নছ। ভাষ্টায প্ল্যান নুানয ফাস্তফায়ন না নরও যকান ধযনেয ধযনেয উন্নয়ন যথনভ থানকধন। এআ 

ধযনেয উন্নয়নগুনরা মেতেবানফ ফা ধযকধল্পতবানফ নয়নছ। ভাষ্টায প্ল্যান ফাস্তফায়ননয যক্ষনে ফাস্তফায়নকাযী প্রধতষ্ঠাননয 

দক্ষ জনফর মৃি একটি াখা থাকা প্রনয়াজন। এআ াখাটি ধনধদ যষ্ট ভয় ন্তয ন্তয ধযকল্পনা ফাস্তফায়ননয ায ধনরূে 

কনয তানদয প্রনয়াজনীয় ধদক ধননদ যনা প্রদান কযনফন। য ও গ্রাভাঞ্চনরয স্থানীয় যকায ধনয়ন্ত্রোধীন প্রধতষ্ঠানগুনরানক 

ভাষ্টায প্ল্যান ধফলয়ক দাধয়ত্ব ারনন উৎা যদয়া উধচ্ত মানত তাযা ভাষ্টায প্ল্যান ফাস্তফায়ননয ভনতা ক্ষভতা জযন কযনত 

ানয। এনক্ষনে ধযকল্পনা ফাস্তফায়ননয রূনযখা ফা ভাকাঠি প্রেয়নন নগয উন্নয়ন ধধদপ্তয ঠিক নমাধগতা প্রদান কযনত 

ানয। নগয উন্নয়ন ধধদপ্তয ধযকল্পনায ভাকাঠি ও ফাস্তফায়ন ধনরূনেয যক্ষনে প্রধক্ষে প্রদান কনয স্থানীয় 

ফাস্তফায়নকাযী প্রধতষ্ঠানগুনরায ধযকল্পনা ফাস্তফায়ননয যক্ষনে নমাগী ভূধভকা ারন কযনত ানয। এনত স্থানীয় যকায 

প্রধতষ্ঠানগুনরা  স্থানীয় ম যানয় ভাষ্টায প্ল্যান ফাস্তফায়নন াী দনক্ষ ধননত াযনফ। 

 

৫.৩ যফতী কযেীয়ঃ 

অধয দনক প্রেীত পুঠিয়া উনজরায ভাষ্টায প্ল্যাননয যভয়াদ আনতাভনধ্যআ উত্তীে য নয়নছ। স্থানীয় াধাযে জনগন, 

যাজনীধতধফদ, ধফধবন্ন যলাজীধফ এফং স্থানীয় ধফধবন্ন যকাযী ও যফযকাযী প্রধতষ্ঠাননয ধফধবন্ন কভ যকতযা, উনজরা ধযলদ, 

যৌযবা এফং আউধনয়ন ধযলনদয মথািনভ যচ্য়াযম্যান, যভয়য এফং কাউধিরযবৃনেয চ্াধদা যভাতানফক ভাষ্টায প্ল্যাননয 

ব্যাপ্তী শুদৄভাে দুআ ফগ য ধকনরাধভোয এরাকায ভনধ্য ীভাফি না যযনখ ধযফধতযত অথ য-াভাধজক যপ্রক্ষাে ধফনফচ্না কনয 

ভগ্র পুঠিয়া উনজরায জন্য  একটি ভধন্বত ভাধযকল্পনা/ভাষ্টায প্ল্যান প্রেয়ন কযা উধচ্ত। 
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১। তানবীয অনভদ, যেকআ উন্নয়নন নগয ধযকল্পনা, তদধনক আনত্তপাক, ভাচ্ য ২৪, ২০১৬ 

২। ধনতাআ চ্ন্দ্র যায়, নগয ধযকল্পনায় কৃধল, তদধনক আনত্তপাক, জুরাআ ১৪, ২০১২ 

৩। ধফঅআধ, ধযকধল্পত ও সুলভ উন্নয়ন ধনধিতকনল্প ‘ধযকল্পনা কযািায’ সৃধষ্টয ফাস্তফতা ও ধফঅআধয সুাধয, 

ধফঅআধ ওনয়ফাআে ব্লগ, জুরাআ ২৮, ২০১৩ 

৪। ধফধফএ কধভউধনটি ধযনাে য, যাজাী, পুনরন এন্ড াউধজং যনা, ২০১১ 

৫। ল্যান্ড আউজ প্ল্যান ফ পুঠিয়া উনজরা, ১৯৮৪, অযফান যিনবরনভন্ট িাআনযক্টনযে, ধভধনধি ফ ওয়াকয, গব যনভন্ট ফ 

য ধর ধযাফধরক ফ ফাংরানদ 

৬। উনজরা ওনয়ফ যাে যার, পুঠিয়া 

৭। তথ্য ধযকল্পনা ও ফানজে (২০১৫-২০১৯), পুঠিয়া উনজরা ধযলদ 

৮। যৌযবা ওনয়ফাআে, পুঠিয়া, http://www.paurainfo.gov.bd/PortalUI/HomeFinal.aspx?paurashavaID=96 
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৭. প্রভাফাআর/পপান নং (মধদ থাপক).................................................................................... 

 

খ) ংধিষ্ট ভূধভয ব্যফায ম্পধকযত তথ্যাফরীঃ 

 

৮. ভূধভয ধযভাণঃ 

৯. প্রভৌজায নাভঃ  

১০.  প্রজ এর নংt 

১১.  দাগ নং 

১২. ধফদ্যভান ভূধভ ব্যফাপযয ধযণঃ 

১৩. জধভয ভাধরকানায ভয়কার (অধন কত ফছয  মাফৎ এ জধভয ভাধরক)t 

১৪. অনায ভূধভ ব্যফাপযয বধফষ্যৎ ধযকল্পনা ধক ধযপনযঃ 

১৫. জধভটি ফতযভান প্রৌযবায ন্তর্ভ যি ধকনাঃ  যাঁ    না  

 

গ) ভাষ্টাযপ্ল্যান ম্পধকযত তথ্যাফরীঃ 

 

১৬. অধয দপক নগয উন্নয়ন ধধদপ্তয প্রণীত পুঠিয়া উপজরায ভাষ্টায প্ল্যান ম্পপকয অধন ফগত অপছন ধকনাঃ 

যাঁ    না  

ক)  (i) উত্তয যাঁ পর, অনায ভূধভয উন্নয়ন ভাষ্টায প্ল্যান নুাপয আপয়পছ ধকনা? 

যাঁ    না  

 (ii)  উত্তয না পর কাযণ ধকঃ 
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খ) ভাষ্টায প্ল্যান ম্পপকয ফগত না ওয়ায কাযণ ধকঃ 

(i) প্রণয়নকাপর ভাষ্টায প্ল্যাপনয গণশুনানী না ওয়া 

(ii) প্রৌযবা/উপজরা ধযলদ কর্তযক এ ধফলপয় ফগত না কযাপনা 

(iii) ধনপজয জ্ঞতা 

১৭.  ধযকধল্পত নগযায়ন ও উন্নয়পনয প্রিপত্র ভাষ্টায প্ল্যাপনয গুরুত্ব ম্পপকয ফগত অপছন ধকনাঃ 

যাঁ    না  

 

১৮.  প্রেকআ এফং ধযকধল্পত উন্নয়ন ও নগযায়ন ভাষ্টায প্ল্যান নুমায়ী ওয়া উধচত ধকনাঃ 

যাঁ    না  

১৯.  অধয দপক নগয উন্নয়ন ধধদপ্তয প্রণীত পুঠিয়া উপজরায ভাষ্টায প্ল্যাপনয প্রভয়াদ আপতাভপধ্যআ উত্তীণ য পয়পছ, পুঠিয়া 

উপজরায প্রেকআ এফং ধযকধল্পত উন্নয়পনয প্রিপত্র ধক দপি গ্রণ কযা প্রমপত াপযঃ 

(i) ধযফধতযত অথ য-াভাধজক প্রপ্রিাে ধফপফচনা কপয ভগ্র পুঠিয়া উপজরায জন্য  একটি ভধিত 

ভাধযকল্পনা/ভাষ্টায প্ল্যান প্রণয়ন কযা   

(ii) অধয দপক নগয উন্নয়ন ধধদপ্তয প্রণীত পুঠিয়া উপজরায ভাষ্টায প্ল্যাপনয ংপাধন াপপি উায ফাস্তফায়ন 

ধনধিত কযা 

(iii)  ন্যান্য ভতাভত (মধদ থাপক) ংপিপ ব্যি করুনঃ 

 

 

 

 

 

 

২০.  উত্তপযয পি অনায ভতাভত/যাভ য ংপিপ ব্যি করুনঃ 

 

 

 

 

 

 

(ািাৎকায গ্রণকাযীয স্বািয) 


