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পৃষ্ঠা-

সার সাংদেপ 

নগর উন্নয়ন কতত ডপে ধিরসরাই উপদজলায় যুদগাপদযাগী উন্নয়ন প্রকদের আওতায় আনার জনয ধসদ্ধান্ত গ্রহ্ণ 

কদরদে। এর পধরসদরই “অব ডিদেলপদিন্ট প্ল্যান ফর ধিরসরাই উপদজলা ধিটাগাং ধিসধিক্ট: ধরস্ক ডসদেধটে 

লযান্ডইউজ প্ল্যান (এিইউধিধপ)” নািক প্রকেধট হ্াদত ধনদয়দে। ধজওলধজকাল স্ট্যাধি এন্ড ধসসধিক হ্যাজািড 

এদসসদিন্ট উন্নয়ন প্রকে বা প্ল্যাধনাং এর জনয অতযন্ত গুরুত্বপূণড অাংশ। এই উন্নয়ন প্রকদে সাবসাদফডস 

ধজওলধজকাল ও ধজওদটকধনকাল গদবষণাদক ডটকসই ও িজবুত শহ্রায়দনর হ্াধতয়ার ধহ্দসদব গণয করা হ্দয়দে। 

এই প্রকদের সিয়কাল ধনিডারণ করা হ্য় ১৯ ধিদসম্বর, ২০১৭ ডেদক ১৮ ডসদেম্বর ২০১৮। এই সিয়কাদল 

প্রকে এলাকার ধজওলধজকাল , ধজওধফধজকযাল ও ধজওদটকধনকাল পরীোর কাজ সম্পন্ন  হ্দয়দে। 

ধজওদটকধনকাল সাদেডর িািযদি  পঁিাধশ(৮৫)ধট এসধপধট ডবাধরাং (৩০ধি. পযডন্ত) ডেদক প্রধত ১.৫ ধি. উলম্ব দূরদত্ব 

প্রকে এলাকার সদয়ল সযাম্পল সাংগ্রহ্ করা হ্দয়দে এবাং লযাব পরীো সম্পন্ন হ্দয়দে। ধজওধফধজকযাল সাদেডদত 

অতযািুধনক যন্ত্রপাধতর িািযদি পদনর(১৫)ধট িাউনদহ্াল ধসসধিক ডটস্ট্(ধপএস লধগাং), ধবশ(২০)ধট িাধি-িযাদনল 

এনালাইধসস অব সারদফস ওদয়ে (এিএএসিধিউ) এবাং ধত্রশ(৩০)ধট িাইদরাদিির (ধসঙ্গাল অযাদর)। 

ধজওদটকধনকাল ডটদস্ট্র িািযদি ধত্রিাধত্রক িদিল ততধর করা হ্দয়দে এবাং ধত্রিাধত্রক িদিল এ ধবধেন্ন ডলয়ার 

এর বণডনা, এর তবধশষ্ট্য, গঠন এবাং ধলেলধজর প্রধতফলন তুদল িরা হ্দয়দে। এন(N-Value) এর িাদনর (িাধটর 

প্রধতদরািেিতা) উপর ধেধি কদর করা ডলয়ারগুদলার িদিয ডলয়ার ৩ ও ডলয়ার ৫ ডক ফাউদন্ডশন ডলয়ার ধহ্দসদব ধবদবিনা 

করা হ্দে এবাং এই ডলয়ারগুদলার ধসসধিক গধতদবগ ১৮০ধি./দস. এর ডবধশ। িাউনদহ্াল ধসসধিক ডটস্ট্ (ধপএস 

লধগাং) এবাং িাধি-িযাদনল এনালাইধসস অব সারদফস ওদয়ে (এিএএসিধিউ) এর ফলাফল ডেদক ডদখা যায় 

প্রায় পুদরা প্রকে এলাকাদত ৬.৩ধি. ডেদক ১২.৫ধি. এর িদিযই এই ১৮০ধি./দস. এর ডবধশ এস-ওদয়ে গধতদবগ পাওয়া 

যায় যা ফাউদন্ডশন ডলয়ার হ্ওয়ার উপদযাগী। এই ফাউদন্ডশন ডলয়ার পুদরা ধিরসরাই উপদজলাদতই ৬ ডেদক ১৫ ধি. 

গেীরতায় পধরবতডনশীল। 

আগািী ৫০ বেদর যোরদি ২% এবাং  ১০% অধতরদির সম্ভাবযতা অনুসাদর ০.২, ০.৩ এবাং ১  ডসদকদন্ড ধপক 

গ্রাউন্ড এধিলাদরশন (ধপধজএ) এবাং ডস্প্ক্ট্রাল এধিলাদরশন (এসএ) এর স্থাধনক ধবনযাদসর িািযদি ধসসধিক 

হ্যাজািড িযাপ ততধর করা হ্দয়দে। এই ধপধজএ এবাং এসএ এর িান সাইট সহ্ এবাং সাইটসহ্ উেয়রুদপ 

ধবদবিনায় আনা হ্দয়দে।তোধপ গ্রাউন্ড ডিাশন পূদবডকার গদবষণার ডেদক ডবধশ পাওয়া ধগদয়দে। কারণ ধহ্দসদব 

বলা যায় এই গদবষণায় উপযুক্ত গ্রাউন্ড ডিাশন ডপ্রধিকশন ইকুদয়শন এর বযবহ্ার এবাং সাইটএর প্রোদবর জনয 

এধেএস৩০ এর উপাি বযবহ্ার। 



পৃষ্ঠা-

উদেখয ডয ধবধেন্ন ডসাসড পযারাধিটার ও অযাদটনুদয়শন িদিদলর অধনশ্চয়তা কিাদনার জনয গদবষণায় আরও 

উন্নয়দনর পে ডখালা রদয়দে। এই গদবষণাধট পুদরা বাাংলাদদদশর ধসসধিক হ্যাজািড অযাদসদেদন্টর জনয এবাং 

ধসসধিক ঝুঁধক কিাদনার লদেয ডদদশর ধবধডাং ডকাি পযডাদলািনা করদত সাহ্াযয করদব। 

ধিরসরাই প্রকে এলাকায় পূদবডর লযান্ডস্লাইি ঘটার ধপেদন দায়ী ফযাক্টরগুদলাদক গুরুত্ব ধদদয় েূধিধ্বস ঝুঁধক বা 

লযান্ডস্লাইি সাধসধেধবধলধট ডবর করা হ্দয়দে। তদব এই এলাকাধট ডতিন েূধিধ্বস ঝুঁধক প্রবণ নয় এবাং 

সাধবডকোদব (প্রায় ৮৫%)  ধনম্ন ডেদক িিযি েূধিধ্বস ঝুঁধকর আওতােুক্ত। 
 

 

নাধসি ডফরদদৌস 

ধটি ধলিার এবাং ডকা-অরধিদনটর 

ইধিধনয়াধরাং ধজওলধজ ও ধজওদটকধনকাল ইউধনট 

ই-দিইলঃ ferdous.nasim1@gmail.com 

এনোইরনদিন্ট এন্ড ধজওস্প্যাধসয়াল সলুযশনস (ইধজএস) 

 

 

 

  



পৃষ্ঠা-

১. অনুবন্ধ 

১.১ েূধিকা 
িট্টগ্রাি ডজলার ধিরসরাই পযডটদনর অপার সম্ভাবনািয় একধট উপদজলা। সধঠক এবাং সুধবনযস্তোদব শহ্রায়দনর 

পাশাপাধশ যধদ এখাদনর পযডটনদক গদড় ডতালা যায়, এধট হ্দত পাদর ডদশধবদদদশর িানুষজদনর ধিিধবদনাদদনর 

প্রাণদকন্দ্র। এর জনয প্রদয়াজন েূধির সধঠক বযাবহ্ার, যার িূদল রদয়দে সধঠক পধরকেনা বা উপযুক্ত লযান্ডইউজ 

প্ল্যাধনাং। 

লযান্ডইউজ প্ল্যাধনাং বতডিাদন আরবান ডিদেলপদিদন্টর একধট গুরুত্বপূণড অাংশ। ধকন্ত সধঠকোদব লযান্ডইউজ 

প্ল্যাধনাংএর িািযদি আরবান ডিদেলপদিন্ট এখদনা বাাংলাদদদশ ডসোদব গদড় ওদঠধন। লযান্ডইউজ প্ল্যাধনাং এর পূদবড 

েধবষযৎ আরবান ডিদেলপদিন্ট সাইটগুদলার সাদফডস ও সাবসাদফডস ধজওলধজকাল অবস্থা জানা এবাং 

ধজওলধজকাল হ্যাজািড ও ঝুঁধক সম্পদকড জানা অতীব জরুধর। এরজনযই আরবান ডিদেলপদিদন্ট পুঙ্খানুপুঙ্খোদব 

ধজওলধজকাল এবাং ধজওদটকধনকাল সাইট কযাদরক্টারাইদজশন এবাং সম্ভাবয ঝুঁধক ধনরূপণ করা প্রদয়াজন। 

বাাংলাদদদশর আরবান ডিদেলপদিন্ট অধতদ্রুত গধতদত আগাদে। ধরস্ক ডসদেধটে আরবান প্ল্যাধনাং আিাদদর িত 

ঝুঁধকপূণড অবস্থাদন োকা ডদদশর জনয অধত আবশযক। ধবদশষত শহ্দরর ধনকটবতডী অঞ্চল অেবা নতুন শহ্রায়দনর 

জনয ধনবডাধিত স্থানগুলদত এর প্রদয়াজনীয়তা অপধরসীি। বাাংলাদদশ সরকার তাই ধিরসরাই উপদজলাদক 

শহ্রায়দনর লদেয একধট ডিদেলপদিন্ট প্ল্যান ততধর করদে, যার অাংশ সরূপ এখাদনর পযডটন এলাকা সিূদহ্র 

উন্নয়ন এবাং একধট অেডননধতক অঞ্চল গদড় উঠদে। ধকন্ত বাাংলাদদদশর অনযানয শহ্দরর ডেদক ধিরসরাই ডবধশ 

ঝুঁধকদত রদয়দে, কারণ এধট একধট অতযন্ত সধরয় ধসসদিা-ডটক্টধনক ডজাদনর ডেতর অবধস্থত। তাই আরবান 

কদন্টিদট েূধিকম্প, লযান্ডস্লাইি, ধলকুইফযাকশন পদটনধশয়াল ইতযাধদদক ধবদবিনায় আনা হ্দয়দে। েূধিকদম্পর 

েধত ডিাকাদবলায় নগর উন্নয়ন কতত ডপেদক ১৬ ধট ইউধনয়ন, যো- ইোখাধল, ওয়াদহ্দপুর, ওসিানপুর, কদররহ্াট, 

কাটােরা, তখয়ােরা, ডজারওয়ারগি, দুগডাপুর, িুি, িগাধদয়া, িায়ানী, ধিঠানালা, ধিরসরাই, শাদহ্রখালী, হ্াইতকাধি 

এবাং ধহ্ঙু্গলী এর বসধতপূণড এলাকায় পূবডপ্রস্তুধত ধহ্দসদব ধবধেন্ন পদদেপ গ্রহ্ণ করদত হ্দব। 

পাহ্াধড় ঢাদলর ধস্থধত ধনণডয় উন্নয়ন পধরকেনার আদরকধট গুরুত্বপূণড অাংশ, ধবদশষত যখন পাহ্াধড় এলাকা প্রকে 

এলাকািীন বা ধনকটবতডী। এই প্রকে এলাকাধটর পূদবড উির দধেণ ধদক বরাবর একধট পাহ্াধড় অঞ্চল রদয়দে 

ধবিায় ঢাদলর ধস্থধত ধনণডয় করা এবাং েূধিধ্বদসর সম্ভাবযতা ধনণডয় জরুধর। এদেদত্র ধজওলধজকাল, ধজওদটকধনকাল 

এবাং ডিি উপাি বযাবহ্ার করা হ্দয়দে। 

সদবডাপধর সম্ভাবয ধসসধিক হ্যাজািড ও ঝুঁধক ধনরূপণদক যুক্ত কদর ধজওলধজকাল ও ধজওদটকধনকাল সাইট 

কযাদরক্টারাইদজশন বতডিাদন বসধতপূণড শহুদর ও গ্রাি এলাকার ধরস্ক ডসদেধটে লযান্ডইউজ প্ল্যাধনাং এর জনয 



পৃষ্ঠা-

অপধরহ্াযড। তাই এনোইরনদিন্ট এন্ড ধজওস্প্যাধসয়াল সলুযশনস (ইধজএস) ডক এই প্রকদের ধজওলধজকাল ও 

ধজওদটকধনকাল গদবষণার কাজ নযাস্ত করা হ্দয়দে। 

১.২ অবস্থান ও ডযাগাদযাগ বযবস্থা 
ধিরসরাই উপদজলাধট িট্টগ্রাি ডজলার অন্তেুডক্ত, যার আয়তন প্রায় ৪৮২.৮৮ বগডধিটার (ধবধবএস) / ৫০৯.৮০ 

বগডধিটার। উপদজলাধট ২২°৩৯’ ডেদক ২২°৫৯’ উিরঅোাংশএবাং ৯১°৩৯’ ডেদক ৯১°২৭’ পূবডদ্রাধঘিাাংদশ 

অবধস্থত. এর উিদর োরদতর ধত্রপুরা রাজয, োগলনাইয়া ও ডফনী উপদজলা; দধেদন সীতাকুণ্ড উপাদজলা ও 

বদঙ্গাপসাগর; পূদবড ফধটকেধড় উপদজলা এবাং পধশ্চদি  ডসানাগাজী ও ডকাম্পানীগি (দনায়াখালী) উপদজলা 

অবধস্থত। ধিরসরাই গধঠত হ্য় ১৯০১ সাদল এবাং উপদজলার িযডাদা পায় ১৯৮৩ সাদল। ধিরসরাই উপদজলায় 

২ধট ডপৌরসো, ১৬ধট ইউধনয়ন, এবাং ১০৩ধট ডিৌজা রদয়দে (প্রকে এলাকার অবস্থান ধিত্র-১)। 

 

ধিত্র-১: প্রকে এলাকার অবস্থান 

  



পৃষ্ঠা-

১.৩ লেয ও উদেশয 
এই গদবষণার প্রিান উদেশয হ্ল ধিরসরাই উপদজলা উন্নয়ন  পধরকেনার অিীদন উপদজলাধটর ১৬ধট ইউধনয়দনর 

যো- ইোখাধল, ওয়াদহ্দপুর, ওসিানপুর, কদররহ্াট, কাটােরা, তখয়ােরা, ডজারওয়ারগি, দুগডাপুর, িুি, িগাধদয়া, 

িায়ানী, ধিঠানালা, ধিরসরাই, শাদহ্রখালী, হ্াইতকাধি এবাং ধহ্ঙু্গলী এলাকায়  ধসসধিক হ্যাজািড ধবদেষণ ও 

ধনরূপণ করা। 

প্রিান লেয পূরদণর জনয ধনদম্নাক্ত কাজ গুদলা সম্পন্ন করা হ্দয়দেঃ- 

১.  ধজওলধজকাল ও ধজওিরদফালধজক িযাপ প্রস্তুতকরণ 

২.  সাবসারদফদসর ধত্রিাধত্রক ধলেলধজকাল িদিল প্রস্ততকরণ 

৩.  ধজওদটকধনকাল ও ধজওধফধজকাল উপাি ডেদক সদয়ল ক্লাধসধফদকশন িযাপ প্রস্ততকরণ 

৪.  এধেএস৩০ (AVS30) ডেদক ইধিধনয়াধরাং ধজওলধজকাল িযাপ প্রস্তুতকরণ 

৫.  ফাউদন্ডশন ডলয়ার ধিধিতকরণ এবাং সাবসদয়দলর ইধিধনয়াধরাং প্রপাধটড প্রস্তুতকরণ 

৬.  ধপধজ়ি এ, বতডিান পাধরপাধবডক অবস্থায় আগািী ৫০ বের সিদয় ১০% সম্ভাবনার জনয ০.২ ডসদকন্ড 

ও ১.০ ডসদকন্ড সিয়কাদলর এসএ(ধট) িযাপ প্রস্ততকরণ 

৭.  েবদনর উচ্চতার ডেদত্র ঝুঁধকর সাংদবদনশীলতা ধনণডয় 

৮.  েূধিধ্বদসর ঝুধকপ্রবণ এলাকা  ধিধিতকরণ 

৯.  ধলকুইফযাকশন পদটনধশনাল ইনদিি (এল ধপ আই) প্রস্ততকরণ 

১০. ধবধেন্ন িরদনর ধবপদগুধল হ্রাদসর পধরকেনা ও নীধতিালা প্রণয়ন এবাং ধবধেন্ন িরদনর ধবপদগুধল 

হ্রাদসর পধরকেনা, জলবায়ু পধরবতডদনর প্রধতকূল প্রোবগুধল কিাদনা এবাং অঞ্চদলর সম্ভাবয 

অধেদযাজন ডকৌশলগুধলর সুপাধরশ প্রণয়ন 

 

  



পৃষ্ঠা-

২. কিডপদ্ধধত 
এই প্রকদের িূল কিডপদ্ধধত িাঠ পযডায় ধবদেষণ ও লযাবদরটধর ধবদেষণ উেয়দযাদগ গধঠত। প্রকদের িূল কাজ 

ধহ্দসদব েূধির ধজওিরদফালধজকাল, ধজওদটকধনকাল ও ধজওধফধজকাল উপাি সাংগ্রহ্, ধবদেষণ ও ধনরীেণ করা 

হ্য়। ধজওিরদফালধজকাল উপাি সাংগ্রহ্ করা হ্য় েূ-উপগ্রহ্ ডেদক প্রাপ্ত েধব ডেদক। িাঠ পযডায় ডবাধরাং, স্ট্যান্ডািড 

ডপদনদিশন ডটস্ট্ (এসধপধট) এবাং লযাবদরটধরদত ধফধজকযাল প্রপাধটড ডটস্ট্(দযিন- পাধটডদকল সাইজ এনালাইধসস, 

আটারবাগড ধলধিট, ধিদরক্ট ধশয়ার ডটস্ট্ আনকনফাইন্ড কদেশনাল ডরাংে ডটস্ট্ ও আনধিস্ট্াবডি িাধটর 

িাইএধিয়াল ডটস্ট্) করা হ্য়। ধজওধফধজকাল উপাি সাংগ্রদহ্র লদেয িাউন-দহ্াল ধসসধিক ডটস্ট্ (ধপএস লধগাং), 

িাধি-িযাদনল এনালাইধসস অব সারদফস ওদয়ে (এিএএসিধিউ) এবাং ধসঙ্গাল িাইদরাদিির সাদেড করা হ্য়। 

 

েূতাধিক ঝুঁধক এবাং েধত িূলযায়দনর উদেদশয সািারণত ধজওধফধজকযাল ডটস্ট্ পধরিাধলত হ্য়। স্বে গেীর েূধির 

ওদয়ে ফিড ডিটা ডেদক প্রাপ্ত ধসসধিক ওদয়ে প্রপাদগশন ডবগ ধবদেষণ কদর েূধিকম্প ঝুঁধক ডবর করা হ্য়। 

অনযধদদক িাধটর অবকাঠাদিা বা েবদনর ফাউদন্ডশন এর ধিজাইদনর ডেদত্র ধজওদটকধনকাল ডটদস্ট্র ধবকে 

ডনই। কারণ সািারণত স্বে গেীর সদয়ল ও রদকর ধফধজকযাল প্রপাধটড ডবর করার জনযই ধজওদটকধনকাল 

ডটস্ট্গুদলা করা হ্য়। 

 

ডটধবল-১ পযডদবেদণর তাধলকা 

ইউধনয়ন 

পযডদবেদনর নাি 

ডবারদহ্াল 

ও এসধপধট 

(৩০ধি.) 

ধপএস 

লধগাং 

(৩০ধি.) 

এিএএস

িবলইউ 

ধসঙ্গাল 

িাইদরাদিির 

ইোখাধল, ওয়াদহ্দপুর, ওসিানপুর, 

কদররহ্াট, িুি, কাটােরা,নখয়ােরা, 

ডজারওয়ারগি, দুগডাপুর, িগাধদয়া, িায়ানী, 

ধিঠানালা, ধিরসরাই, শাদহ্রখালী, 

হ্াইতকাধি এবাং ধহ্ঙু্গলী 

৮৫ ১৫ ২০ ৩০ 

 



পৃষ্ঠা-

৩ সাদফডস ও সাব সাদফডস ধজওলধজ 

৩.১ সাদফডস ধজওলধজ 
ধজওলধজ সািারণত রক ও ডসধিদিদন্টর িরণ ও প্রকত ধত বণডনা কদর। এিরদণর প্রকদের জনয উপকরণগুদলার 

প্রকত ধত ও তবধশষ্ট্য; এর সতধষ্ট্ এবাং পধরবতডদনর িলিান প্রধরয়া সম্পদকড োদলা জ্ঞান োকা অপধরহ্াযড। 

ধজওিরদফালধজকাল জ্ঞান এই প্রধরয়া বুঝদত অদনক সাহ্াযয কদর। অবস্থানগতোদব বাাংলাদদশ একধট সধরয় 

ধসসধিক ডজাদনর অন্তগডত, ডযখাদন ডসধিদিন্টগুদলা ডযিন নদীপ্রবাদহ্র িািযদি প্রোধবত হ্য়, ডতিধন ধসসধিক 

একধটেধটর িািযদিও প্রোধবত হ্য়। বাাংলাদদদশর ধজওলধজদত নদীগুদলার প্রোব সব ডেদক ডবধশ। রিবহ্িান 

নদীগুদলা এর জীবনকাদল প্রিুর ধদকপধরবতডন কদর োদক, এবাং এই পধরবতডনগুদলা এত দ্রুতার সাদে হ্য় ডয 

েধবষয িারণা করা দুষ্কর। যার জনয বাাংলাদদদশর ডটাদপালধজকাল ধফিার সারদফস ধজওলধজদক অদনক ধবধিত্র 

কদর তুদলদে। 

 

ধিত্র-২: সাদফডস ধজওলধজ 

 

 

 



পৃষ্ঠা-

প্রকে এলাকায় ধনদম্নাক্ত ফরদিশনগুদলা পাওয়া যায়ঃ 

 েুবন ফরদিশনঃ িাদয়াধসন যুদগর এই ফরদিশনধট ডবাকাধবল ফরদিশদনর ধঠক ধনদি এবাং অদনক 

ডেদত্র এদদর িিযকার সীিানা ধনিডারণ করা যায় না। িূলত িযাধসে, বাদািী ডবদলপাের ও ডশল ও 

ধসিদস্ট্ান ধনদয় গধঠত। 

 ডবাকাধবল ফরদিশনঃ এই ফরদিশনধট িূলত ধসধি ডশল, ডশল, ধসিদস্ট্ান এবাং ডবদলপােদরর সিন্বদয় 

গধঠত। এধটর ঊধ্বড সীিানায় ধটপাি ডবদলপাের ফরদিশধন্টর সাদে আনকনফারিযাবল অবস্থায় রদয়দে 

ধকন্তু ধনম্ন সীিানায় েুবন ফরদিশদনর সাদে কনফারিযাবল অবস্থায় রদয়দে। 

 ধটপাি ডবদলপাের ফরদিশনঃ িূলত বড়-দানার ডবদলপাের ধনদয় এই ফরদিশনধট গধঠত। এই ডবদল 

পাের সািারণত হ্াল্কা িূসর ডেদক হ্াল্কা বাদািী রদের, রস ডবদিি বা িযাধসে প্রকত ধতর। 

 উপতযকার অযালুধেয়াি ও পাহ্াধড় কলুধেয়ািঃ এই িরদণর ফরদিশন খুবই সােধতক (হ্দলাধসন যুগ) 

পাহ্াধড় উপতযকায় নদীবাধহ্ত হ্দয় সািারণত অযালুধেয়াি জিা হ্য়, অনযধদদক কলুধেয়াি জিা হ্য় 

পাহ্াদড়র িূড়া ও ডস্লাদপ। 

 বীি ও িুন সযান্ডঃ নদীবাধহ্ত বালুকণা সিুদদ্র আসার পর টাইি ও ওদয়ে এর প্রোদব তীদর জিা হ্য়। 

এই বালুকা প্রধতধনয়ত আবার টাইি ও ওদয়ে এর প্রোদব সধটডাং হ্য় এবাং ধনধদডষ্ট্ আকাদরর বালু তীর 

এ অবধশষ্ট্ োদক। অনযধদদক বায়ুবাধহ্ত হ্দয় এই বালুকা এবাং অনযানয বায়ুবাধহ্ত বালুকা তীরবতডী 

এলাকাসিূদহ্ িুন ততধর কদর, যা ১ধি. ডেদক ১০ধি. পযডন্ত উঁিু হ্দত পাদর। 

  



পৃষ্ঠা-

৩.২  সাবসাদফডস ধত্রিাধত্রক িদিল 
২৫০ধি. X ২৫০ধি. ধগ্রি পযাটানড অনুযায়ী এসধপধট ডটস্ট্ এর স্থান ধনিডারণ এবাং ডসসব স্থাদন ডবারদহ্াদলর 

িািযদি স্বে গেীর িাধটর ধজওলধজকাল তবধশষ্ট্য ডদখা হ্দয়দে। এই ধত্রিাধত্রক িদিল এ ধবধেন্ন ডলয়ার এর বণডনা, 

এর তবধশষ্ট্য, গঠন এবাং ধলেলধজর প্রধতফলন তুদল িরা হ্দয়দে। 

ধলেলধজকাল রসদসকশন ডেদক ডদখা যায় এই এলাকার ধজওলধজ খুবই জধটল। এখাদন পূদবড উচ্চ ডটরাস এবাং 

পধশ্চদি ঢালু সিতল যা বদঙ্গাপসাগদর ধগদয় ডশষ হ্য়। ডবার লগ ডেদক আিরা ৮ িরদণর ধলেদফধসস ডদখদত 

পাই, যা ডলয়ার-১ ডেদক ডলয়ার-৮ পযডন্ত নািকরণ করা হ্দয়দে এবাং প্রদতযক ডলয়াদরর ধনজস্ব তবধশষ্ট্যটািূলক 

ধলেলধজকাল প্রকত ধত, এসধপধট কাউন্ট, ডটিটার ইতযাধদ রদয়দে (ধিত্রঃ-৩ এর “ক” বধণডত)। ধিত্র-৩ “খ” ও 

“গ” ডত প্রকে এলাকার ধত্রিাধত্রক িদিদলর যোরদি উিরদধেন এলাকা এবাং দধেণপধশ্চি এলাকা ডদখাদনা 

হ্দয়দে।  

ধজওলধজক তেয ও উপাি ধনরীেণ কদর ফাউদন্ডশন ডলয়ার ধনবডািন করা হ্য়, এবাং ২৫০ধি. X ২৫০ধি. ধগ্রদির 

িািযদি উপস্থাপন করা হ্য় (ধিত্র-৪). এন(N-Value) এর িাদনর (িাধটর প্রধতদরািেিতা) উপর ধেধি কদর ডলয়ার ৩ 

ও ডলয়ার ৫ ডক ফাউদন্ডশন ডলয়ার ধহ্দসদব ধবদবিনা করা হ্দে। এর িদিয ডলয়ার ৩ ধিরসরাই উপদজলার প্রায় সব 

এলাকা জুদড়ই পাওয়া যায়।কদররহ্াট ইউধনয়ন এবাং পাবডবতডী এলাকার উিরাাংদশ শুিুিাত্র ডলয়ার ৫ ডক ধবদবিনা করা 

হ্দয়দে। কদররহ্াট ইউধনয়দনর উিরাাংশ, ডজারারগদির ডকন্দ্রীয় অাংশ, দুগডাপুদরর দধেণ-পূবড অাংশ এবাং ওয়াদহ্দপুর, 

ধিরসরাই খইয়ােড়ার পূবড অাংশ এবাং ধিঠানালা ইউধনয়দনর দধেণ-পধশ্চিাঞ্চদলর অাংশধট অগেীর ফাউদন্ডশদনর উপযুক্ত। 

ধিরসরাই উপদজলার ডিাট এলাকার ডবধশরোগ অঞ্চদল ফাউদন্ডশন গেীরতা ৩ ধি. ডেদক ১০ধি. এর িদিয এবাং খুব কি 

এলাকাদতই ফাউদন্ডশন ডলয়াদরর গেীরতা ১০ধি. এর ডবধশ। 

  



পৃষ্ঠা-

ক. 

 
খ. 

 
গ. 

 
 

ধিত্র-৩ ধত্রিাধত্রক িদিল- ক.সাবসাদফডদসর ধলেলধজক বণডনা; খ. উির ধদক ডেদক ধত্রিাধত্রক িদিদলর দতশয; গ. দধেণ 

ধদক ডেদক ধত্রিাধত্রক িদিদলর দতশয 



পৃষ্ঠা-

 

ধিত্র-৪ ফাউদন্ডশন ডলয়াদরর বণডনা 



পৃষ্ঠা-

৪ ধসসধিক ঝুধঁক ধনরূপণ 

৪.১ ধসসধিক হ্যাজািড অযাদসসদিন্ট 
৪. ধসসধিক হ্যাজািড  বলদত সািারণ অদেড  েূধিকদম্পর সাদে সম্পধকডত সম্ভাবয েধতকর ঘটনা ডযিনঃ েুধিকম্প 

, ধলকুইফযাকশন, েূধিধ্বস,সুনাধি ইতযাধদদক ডবাঝায়। সুধনধদডষ্ট্োদব বলদল ধসসধিক হ্যাজািড ডহ্াল ডকান একধট 

স্থান বা অঞ্চদল ধনধদডষ্ট্ সিদয়র িদিয ধনধদডষ্ট্ িাত্রার েধতকারক ঘটনা ঘটার প্রাবেতা বা সম্ভাবনা। কাঠাদিাগত 

ধনেডরদযাগযতার ডপ্রোপদট  উন্নত ধিজাইন করার জনযই ধসসধিক হ্যাজাদিডর সম্ভাবনা ধনরূপণ করা হ্দে। 

(Cornell, 1968; Cornell, 1969) 

ধনদম্ন ৪৭৫ ও ২৪৭৫ বের প্রতযাবতডনকাদল আগািী ৫০ বেদর যোরদি ১০% এবাং ২% অধতরদির সম্ভাবযতা 

অনুসাদর ০.২, ০.৩ এবাং ১  ডসদকদন্ড ধপধজএ এবাং ধপএসএ এরস্থাধনক ধবনযাদসর িািযদি ধসসধিক হ্যাজািড 

িযাপ  ডদয়া হ্দয়দে। । প্রতযাবতডনকাল ধবদবিনা করা হ্য় কারণ এধট ধপধজএ এর িান প্রকাদশর সবডাধিক বযবহৃত 

িািযি এবাং ধবধডাং ডকাি অনুযায়ী ৪৭৫ ও ২৪৭৫ বের প্রতযাবতডনকাদল আগািী ৫০ বেদর যোরদি ১০% এবাং 

২% অধতরদির সম্ভাবযতা অনুসাদর ০.২, ০.৩ এবাং ১  ডসদকদন্ড ডস্প্ক্ট্রাল এদিলাদরশদনর সাদে তুলনা করদত 

সুধবিা হ্য়। 

বাাংলাদদদশর জনয ১০% অধতরদির সম্ভাবযতায় সম্ভাবয ধপধজএ এর ডরি ০.০৯৭ ধজ ডেদক সদবডাচ্চ .৭২ধজ। 

প্রতযাবতডনকাল ডবদড় ২৪৭৫ বের হ্দল ধপধজএ এর িান ও ডবদড় যায় এবাং তখন ০.১৮ধজ ডেদক সদবডাচ্চ 

১.২৭ধজ এ উন্নীত হ্য়। দুই ডেদত্রই স্থাধনক ধবনযাস একই িরদণর। দধেণপূবড ও উিরপূবড অঞ্চল (প্রিানত 

িট্টগ্রাি ও ধসদলট) সবডাধিক  ধপধজএ িান ডদখা যায় যা ০.৫ধজ ডেদক ডবধশ, ডযখাদন ঢাকা সহ্ ডদদশর িিযবতডী 

অঞ্চদল ০.২ধজ ডেদক ০.৪ধজ এর িদিয পধরবতডনশীল। পূবডাঞ্চদল এই ডবধশ হ্যাজাদিডর আওতােুক্ত হ্ওয়ার প্রিান 

কারণ রাম্রী সাবিাকশন ডজান এবাং ধিটাগাাং ধত্রপুরা ডফাড ডবি এর প্রোব। 

প্রকে এলাকা ডেদক প্রাপ্ত ফলাফদল ডদখা যায় সাইদট ১০% অধতরদির সম্ভাবযতায় ধপধজএ এর িান ০.৫৬৪৩৭ 

ডেদক ০.৭৬৭৩৮ধজ এর িদিয পধরবতডনশীল। অপরধদদক এসএ ০.২ডসদকদন্ডর জন্নয০.৮২৬০০৫ ডেদক 

১.০২৪৪৪ধজ; ০.৩ ডসদকদন্ডর জনয ১.২৩২২৬ ডেদক ১.৩৮৭৫৩ধজ এবাং ১.০ ডসদকন্ড এর জনয ০.৬০৭৯৭৫ 

ডেদক ০.৯৪৪৫৭৯ধজ এর িদিয পধরবতডনশীল। 



পৃষ্ঠা-

  

 

ধিত্র-৫ ধপধজএ িযাপ- ৫০ বেদর ক. ২%; খ. ১০% (সাইট বযাধতত); গ. ১০% (সাইট সহ্) অধতরদির সম্ভাবনা 

 



পৃষ্ঠা-

  

 

ধিত্র-৬ ধপএসএ ০.২ ডসদকন্ড িযাপ- ৫০ বেদর ক. ২%; খ. ১০% (সাইট বযাধতত); গ. ১০% (সাইট সহ্) অধতরদির 
সম্ভাবনা 

 



পৃষ্ঠা-

  

 

ধিত্র-৭ ধপএসএ ০.৩ ডসদকন্ড িযাপ- ৫০ বেদর ক. ২%; খ. ১০% (সাইট বযাধতত); গ. ১০% (সাইট সহ্) অধতরদির 
সম্ভাবনা 

 



পৃষ্ঠা-

  

 

 

  ধিত্র-৮ ধপএসএ ১.০ ডসদকন্ড িযাপ- ৫০ বেদর ক. ২%; খ. ১০% (সাইট বযাধতত); গ. ১০% (সাইট সহ্) অধতরদির 
সম্ভাবনা 

 



পৃষ্ঠা-

৪.২  ইধিধনয়াধরাং ধজওলধজকাল িযাধপাং 
সিারনত কাদজর িরণ ও প্রদয়াজনীয়তা অনুযায়ী ধবধেন্ন িরদণর “ইধিধনয়াধরাং ধজওলধজকাল িযাধপাং” করা হ্দয় 

োদক। ডযিন পধরকধেত েবদনর জনয উপযুক্ত ফাউদন্ডশন ডলয়ার জানার প্রদয়াজন হ্দল ধজওদটকধনকাল ডস্ট্াংে 

ডবর কদর ধজওলধজকাল িযাপ করা হ্য়, আবার যধদ েূগেডস্ত পাধনর উৎস জানার প্রদয়াজন হ্য় তখন সদয়দলর 

পারধিয়াধবধলধটর উপর ধেধি কদর ধজওলধজকাল িযাপ ততধর করা হ্য়। 

এই প্রকদে আিাদদর িূল উদেশযধট েূধিকম্প সম্পকডীয়, তাই ধসসধিক হ্যাজািড ডবর করার জনয আিাদদর 

প্রদয়াজন সদয়দলর ইধিধনয়াধরাং তবধশষ্ট্য জানা। ধসসধিক হ্যাজািড ডবর করার জনয েূপতদে ধসসধিক ওদয়দের গধত 

জানা ডিৌধলক কাজ। সািারণত এধট ডবর করার হ্য় এস-ওদয়ে ডেদলাধসধট ডেদক। তাই এই প্রকদে এস-ওদয়ে 

ডেদলাধসধটদক ধেধি কদরই “ইধিধনয়াধরাং ধজওলধজকাল িযাপ” করা হ্দয়দে। 

উদেখয ধসসধিক গ্রাউন্ড ওদয়ে এনালাইধসদস ধবদশষত এধম্পধরকাল ডিেদি সদয়দলর অযািধপ্ল্ধফদকশন ডবর  

করদত এবাং গ্রাউন্ড িদিল ততধর করদত ৩০ গেীরতা পযডন্ত িাধটর গড় এস-ওদয়ে ডবগ (এধেএস৩০) ধনণডয় 

করা হ্য়। একারদন “এধেএস৩০ এর উপর ধেধি কদর সদয়ল টাইপ ধনণডয়” ডক ইধিধনয়াধরাং ধজওলধজকাল 

সদয়ল িযাধপাং বলা হ্দয়দে। 

ইধিধনয়াধরাং ধজওলধজকাল সদয়ল িযাধপাং বা এধেএস৩০ ধনণডদয়র জনয ধপএস লধগাং, িাধি-িযাদনল এনালাইধসস 

অব সারদফস ওদয়ে (এিএএসিধিউ) এবাং এসধপধট ডটস্ট্ করা হ্য়। প্রেদি ইনদেধসে ডিেি (ধপএস লধগাং) 

এবাং নন ইনদেধসে ডিেি (এিএএসিধিউ) এ সদয়দলর ধশয়ার ওদয়ে ডেলধসধট ধনণডয় করা হ্য়। এরপর 

ধরদগ্রশন ডিেি এ এদম্পধরকাল ইকুদয়শন ডবর কদর সদয়দলর এসধপধট ডক ধশয়ার ওদয়ে ডেলধসধটদত পধরবতডন 

করা হ্য়। 

 



পৃষ্ঠা-

 

ধিত্র-৯ ধশয়ার ওদয়ে ডেদলাধসধট িযাপ 

এলাকার গড় ধশয়ার ওদয়ে ডবগ (এধেএস৩০) ১৬০.১৩ ডেদক ৩০৮.৭৮ ধিটার/ডসদকন্ড পযডন্ত। ধিত্র ডেদক 

পধরষ্কারোদব ডবাঝা যায় ডয িায়াধন, হ্াইকািী, সাদহ্রখালী, ইেখালী, ওসিানপুর ইউধনয়দনর বাদািী রদের 

এলাকাগুধলর ধশয়ার ওদয়ে  ডবগ ১৮০ধি./দস ডিদয়ও কি। ধহ্াংগুধল, িুি, ডজারারগি, ওসিানপুর, ওয়াদহ্দপুর, 

হ্াইধতকাধি, সাদহ্রখালী, িগধদয়া, খাইয়ােড়া, িীরসরাই, িীরসরাই ডপৌরসো, ধিঠানালা, ইোখালী, কাটােড়া ও 

দুগডাপুর ইউধনয়দনর কিলা রদের অঞ্চলগুধলর ধশয়ার ওদয়ে ডবগ ১৮০ ডেদক ২০০ধি./দস.।ধহ্াংুুধল, বারইয়ারহ্াট 

ডপৌরসো, দুগডাপুর, ডজারারগি, ধিরসরাই এবাং কদররহ্াট ইউধনয়দনর হ্লুদ রদের অঞ্চলগুধলর ধশয়ার ওদয়ে  



পৃষ্ঠা-

ডবগ ২০০ ডেদক ২২০ধি./দস.; কদররহ্াট ও ধহ্াংগুলী ইউধনয়দনর হ্ালকা সবুজ রদের  এলাকাগুধলর ধশয়ার 

ওদয়ে  ডবগ ২২০ ডেদক ২৫০ধি./দস.। বাধক এলাকার  ধশয়ার ওদয়ে  ডবগ ২৫০ ধি./দস. ডিদয় ডবধশ আদে। 

িতধিকার এধেএস৩০ িাধটর  ডেণীধবোদগর জনয একধট খুব গুরুত্বপূণড টুল। 

ডটধবল-২ ধশয়ার ওদয়ে ডেদলাধসধট ডেদক সদয়ল টাইপ ধনিডারণ 

গ্রাউন্ড ক্লাস এধেএস৩০ (ধি./দস.) সদয়ল টাইপ 

C ৩৬০-৭৬০ m/sec Very Dense/ Hard Soil and Soft rock 

D1 ৩০০-৩৬০ Stiff / Dense to very dense/Hard Soil 

D2 ২৫০-৩০০ Stiff / Dense Soil 

D3 ২২০-২৫০ Medium Stiff to Stiff / Medium Dense to Dense Soil 

D4 ২০০-২২০ Medium Stiff / Medium Dense Soil 

D5 ১৮০-২০০ Soft/Loose to Medium Stiff /Medium Dense Soil 

E <১৮০ Soft / Loose Soil 

প্রকে এলাকার িাধটর সাদফডস ডবগ ১৬০ ডেদক ৩০০ ধি./ডস. এর িদিয সীিাবদ্ধ। ডটধবল—অনুযায়ী প্রকে 

এলাকার িাধট প্রিানত এই ৫ ধট ডেণীদত পধতত হ্য় যোঃ-D2, D3, D4, D5 এবাং E। ধিত্র ডেদক ডদখা যায় 

ডয, কদররহ্াট ইউধনয়দনর গাঢ় সবুজ রে গুধল D2 ডেধণর অন্তগডত, যার অেড এখাদনর িাধট অদনক শক্ত (Stiff 

/ Dense Soil) ধহ্াংগুধল, বারইয়ারহ্াট ডপৌরসো, ডজারারগি ও কদররহ্াট ইউধনয়দনর  হ্ালকা সবুজ এলাকাগুধল 

D3 এরঅন্তগডত, যার অেড িাধটর িরন িাঝাধর শক্ত ডেদক শক্ত (Medium Stiff to Stiff / Medium Dense 

to Dense Soil) । ধহ্াংগুধল, বারইয়ারহ্াট ডপৌরসো, ডজারারগি, দুগডাপুর, ধিরসরাই ডপৌরসো ও ধিরসরাই 

ইউধনয়দনর হ্লুদ রদের অঞ্চদল জধির িরন D4 অেডাৎ িাধট িাঝাধরশক্ত (Medium Stiff / Medium Dense 

Soil )। কিলা রদের এলাকার িাধট D5 িরদনর অেডাৎ এখাদনর িাধট নরি ডেদক িাঝাধরশক্ত (Soft/Loose 

to Medium Stiff /Medium Dense Soil ) এবাং বাধক অাংশধট E িরদণর যা নরি / আলগা িাধট( Soft / 

Loose Soil )। 

 



পৃষ্ঠা-

 

ধিত্র-১০ সদয়ল টাইপ ক্লাধসধফদকশন িযাপ 

  



পৃষ্ঠা-

৪.৩  ধবধডাং হ্াইট ধরকদিদন্ডশন িযাপ 

 

ধিত্র-১১ ধবধডাং হ্াইট ধরকদিদন্ডশন িযাপ 

িানধিত্র ডেদক ডদখা যায় ডয কদররহ্াট, ধহ্াংগুধল, ডজাড়ারগি ও ধিরসরাই ইউধনয়দনর হ্ালকা সবুজ রদের অঞ্চল 

ধনিু েবদনর জনয উচ্চ ঝুঁধক এবাং উঁিু েবদনর জনয কি ঝুঁধকপূণড। ধহ্াংগুধল, ডজাড়ারগি, দুগডাপুর, ধিরসরাই 

ডপৌরসো এবাং ধিরসরাই ইউধনয়দনর গাঢ় সবুজ এলাকাগুধল  ধনিু েবদনর জনয উচ্চ ঝুঁধক ধকন্ত উিু েবনগুধলর 

জনয িিযি ঝুঁধকপূণড। ওসিানপুর, ইেখালী, কাটােড়া, সাদহ্রখালী, িায়াধন, হ্াইতকাধি ও খইয়ােড়া ইউধনয়দনর 

লাল রদের ধনিু েবদনর জনয কি ঝুঁধক ধকন্ত উঁিু েবদনর জনয উচ্চ ঝুঁধক রদয়দে। কিলা রদের এলাকাগুদলাদত 

ধনিু েবদনর জনয িিযি ঝুঁধক ধকন্ত উঁিু েবদনর জনয উচ্চ ঝুঁধক রদয়দে। 



পৃষ্ঠা-

৫ লযান্ডস্লাইি  
লযান্ডস্লাইি বা েূধিধ্বস একধট ধজওলধজকাল হ্যাজািড ডযখাদন েূখণ্ড উঁিুেূধি ডেদক রক ফল, ডস্লাপ ডফইলুর বা 

ডিধিস ডলা ধহ্দসদব ঢাল বরাবর ডনদি আদস (Cruden, 1991; Cruden & Varnes, 1996; Crozier, 1999; 

Abbott, 2004) যখন ধশয়ার ডরস, ধশয়ার ডরাংেদক অধতরি কদর (Duncan, 1996)। ঢাদলর ইেটাধবধলধটর 

ধপেদন অদনক ধিগাধরাং ফযাক্টর এখাদন কাজ কদর, কখদনা ডকান ফযাক্টর ধশয়ার ডরস বাড়ায় আবার ডকান ফযাক্টর 

ধশয়ার ডরাংে কিায় (Duncan, 1996; Goudie, 2004)। ধজওলধজকাল ও ধজওিরধফক ধদক ধবদবিনায় 

ডটাদপাগ্রাধফ, ধলেলধজ, সদয়ল টাইপ, ডটক্টধনক এধক্টধেধট, ইদরাশনাল এধক্টধেধট ইতযাধদর সাদে দীঘড বতধষ্ট্, বতে 

ধনিন, েূধি বযাবহ্াদর পধরবতডন, িানুদষর বযাবহ্াদরর জনয ঢাল অধত খাড়াকরন (Kienholz et al., 1983) ইতযাধদ 

েূধিধ্বদসর স্বীকত ত ও পধরধিত কারণ।(C.J. Van Westen, 2000)। 

 

ধিত্র-১২ লযান্ডস্লাইি সাদসপদটধবধলধট িযাপ 

লযান্ডস্লাইি সাদসধেধবধলধট িযাপধট ততধর করা হ্দয়দে ওদয়ট অব এধেদিে ডিেি এ। এখাদন লযান্ডস্লাইদির 

ডেদত্র ৯ ধট ফযাক্টর যোঃ- বতডিান েূধি বযাবহ্ার, েূধি বযাবহ্াদরর পধরবতডন, িূল ডেইদনজ ডেদক 

দূরত্ব(নদী/নালা), এনধিধেআই এর পধরবতডন, েূধির ঢাল, েূধির আসদপক্ট, উচ্চতা, সাদফডস ধজওলধজ এবাং 
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বতধষ্ট্পাত এর প্রোব ও প্রোবিাত্রা ধবদবিনা করা হ্দয়দে। েধবষযৎ লযান্ডস্লাইিপ্রবণ এলাকাদক উচ্চ, িিযি, অে 

ও অধত অে এই িারধট সাধসধেবল এলাকায় োগ করা হ্দয়দে এবাং িযাপ ধেন্ন রদের িািযদি ডদখাদনা হ্দয়দে। 

প্রকত ত ধিত্র তুদল িরদত প্রধতধট ফযাক্টরদক কদয়কধট ক্লাদস োগ করা হ্দয়দে যাদত ডবাঝা যায় ডকান ক্লাসধট 

লযান্ডস্লাইদির ডেদত্র সবডাধিক প্রোব ডফদল। এসব ক্লাসদক ওদয়ট অব এধেদিে ডিেদি ওদয়ট েযালু প্রদান করা 

হ্য় ডযখাদন লযান্ডস্লাইদির ডেদত্র উচ্চ ওদয়ট েযালু ডকান ফযাক্টদরর উচ্চ প্রোবিাত্রা ধনদদডশ কদর। 

সাধবডকোদব আিাদদর প্রকে এলাকাধট ধনম্ন ডেদক িিযি েূধিধ্বস ঝুঁধকর আওতােুক্তও। ডবধশরোগ এলাকাই 

(প্রায় ৮৫%) অধত অে ডেদক অে ঝুঁধকর িদিয পদর। বাধক এলাকা িিযি ঝুঁধকর আওতােুক্ত (দটধবল-৩) 

ডটধবল-৩ লযান্ডস্লাইি সাদসপদটধবধলধট পধরসাংখযান 

সাধসধেবল ক্লাস 

ধপদিল 

কাউন্ট ডেত্রফল (বগডধিটার) 

ডিাট ডেত্রফল 

(বগডধিটার) শতকরা (%) 

অধত অে ৩৭৯৪৯৭৯ ৩৭৯৪৯৭৯০০ 

৪৯২৮৭১৪৩১.৫ 

 

৭৭ 

অে ৪০১০৪৮ ৪০১০৪৮০০ ৮ 

িিযি ৬২৩০২৯ ৬২৩০২৯০০ ১৩ 

উচ্চ ৯৯৩৬৯ ৯৯৩৬৯০০ ২ 
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৬ ধলকুইফযাকশন পদটনধশয়াল ইনদিি 
ধলকুইফযাকশন ধস্থত শক্ত িাধটদক েুধিকদম্পর সিয় নরি তরল রুদপ পধরবতডন কদর ততধরকত ত রাকিাদরর 

অসহ্ায়ক অবস্থা সতধস্ট্ কদর ডফদল(Palacios et al.,2012)। এধট িূলত সাবসাদফডস ধজওলধজ ও 

হ্াইদোধজওলধজকাল কধন্ডশদনর উপর ধনেডরশীল (Youd, 1973)। সািারনত েূপতে ডেদক ১৫ ধি গেীর পযডন্ত 

ধলকুইধফদয়বল ডলয়ার িরা হ্য় ডযখাদন ধবদশষত িাধট কি ডকাদহ্শন সম্পন্ন, গ্রযানুলার এবাং একই সাদে পাধন 

দ্বারা পধরপূণড। আদরকধট ধবষয় ধলকুইফযাকশদনর জনয পূবডশতড ধহ্দসদব কাজ কদর তা হ্দলা েূধিকদম্পর িাত্রা; 

েূধিকদম্পর িাত্রা যদেষ্ট্ শধক্তশালী না হ্দল ধলকুইফযাকশন ঘদট না। সািারনত িিযি ডেদক উচ্চ িাত্রার েুধিকম্প 

হ্দল ধলকুইফযাকশন হ্য় এবাং গ্রাউন্ড ডফইধলউর ও ধিফরদিশন ডদখা যায় (Palacios et al., 2012)। 

েুধিকম্পজধনত িাধটর ধলকুইফযাকশন  এর প্রবণতা ও েঙু্গরতা ষ্ট্যাণ্ডািড ডপধনদিশন ডটস্ট্ (SPT) ডটদস্ট্র দ্বারা 

seed and idriss (1971) এর ডিেদি ডবর করা সম্ভব (Maugeri and Monaco, 2006; Papathanassiou 

et al., 2006; Heidari, 2011)। প্রােধিক এই সহ্জ ডিেিধট ধবধেন্ন গদবষণার িািযদি উন্নত, পধরবধতডত, 

ধনখঁুত এবাং সবডজন গতহ্ীত হ্দয়দে (Youd et al., 2001; Juang et al., 2003; Cetin et al., 2004; Lee et 

al., 2004; Sonmez and Gokceoglu, 2005; Sawicki and Mierczyński, 2006; Groot et al., 2006; 

Sawicki and Swidzinski, 2007; Cox et al., 2007; Papathanassiou et al., 2006; Papathanassiou, 

2008; Holzer, 2008;Jha and Suzuki, 2009; Heidari and Andrus, 2010; Noutash et al., 2012; 

Tan et al., 2013; Kang et al., 2014; Boulanger and Idriss, 2014; Sadek et al., 2014; Palacios 

et al., 2014; Rahman et al., 2015; Sawicki and Sławińska, 2015). 

এই গদবষণার জনয ধবধেন্ন স্থাদন ডিাট ৮৫ধট এসধপধট ডবারদহ্াল, ৩০ ধিটার গেীরতায় সম্পন্ন করা হ্য়। 

এলধপআই ধনণডদয়র জনয এই ডবারদহ্াল ডেদক প্রাপ্ত তেয ও উপাি বযাবহ্ার করা হ্য়। সাদফডস ধজওলধজর উপর 

ধেধি কদর েযালী অযালুধেয়াি এবাং কলুধেয়াি ইউধনদট ৩৯ ধট, বীি িুন ও সযান্ড ইউধনদট ৪২ ধট, েুবন ফরদিশদন 

৩ধট এবাং ডবাকাধবল ফরদিশদন ১ধট ডবারদহ্াল করা হ্য়। ধবরূপ ও প্রধতকূল েুপ্রাধকধতক অবস্থার কারদন ধটপাি 

সযান্ড ফরদিশদন ডকান ডবারদহ্াল করা হ্য়ধন। 
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ইউধনফাইি সদয়ল ক্লাধসধফদকশন ধসদস্ট্ি (USCS) ধেধিক সদয়ল ডেণীধবোদগ ধিরসরাই উপদজলার ধজওলধজ 

ইউধনটগুধল তাদদর েূতাধিক বয়দসর ধনদম্ন ডদয়া ডহ্াল-  

ধজওলধজক ইউধনট USCS সদয়ল টাইপ  েূতাধিক বয়স 

বীি িুন ও সযান্ড ধিদপাধসট  SM, ML  সােধতক 

েযালী অযালুধেয়াি এবাং কলুধেয়াি 

ধিদপাধসট 
SM, ML, CL, CH  সােধতক 

ধটপাি সযান্ডদস্ট্ান ফরদিশন  _  ধনওদজন 

ডবাকাধবল ফরদিশন  SM  ধনওদজন 

েূবন ফরদিশন  MH, CL, CH, SM  ধনওদজন 

বাাংলাদদদশর সাইধেধসধট িযাপ ডেদক ডদখা যায় এই এলাকায় ধরখটার ডস্কদল ৬-৭ িাত্রার েূধিকদম্পর প্রবণতা 

রদয়দে। আিরা ধলকুইফযাকশন ঝুঁধক ধনণডদয় ৭ িাত্রার েূধিকম্পদক ধবদবিনা করা হ্দয়দে। এোড়াও ৩০০ বেদরর 

েূধিকম্প িাটা ডেদক প্রাপ্ত ধপধজএ েযালুদত ডদখা যায় এখাদন িান ০.৫৬ ডেদক ০.৭৬ এর িদিয ধবদযিান। 

িার দশদকরও ডবধশ সিয় িদর পতধেবীর ধবধেন্ন ধজওদটকধনকাল আেডকুদয়ক প্রদকৌশলীরা ইনধসটু পরীো এবাং 

ধিটারধিদনধস্ট্ক পদ্ধধত বা Seed and Idriss (1971) এর ধসিধপ্ল্ফাইি প্রদসধিউর বযবহ্ার কদর ধনধদডষ্ট্ 

ধসসধিক আদলাড়দন সতষ্ট্ ধসসধিক ডরদসর কারদন ধলকুইফযাকশদনর সম্ভাবনা ধনিডারণ কদর আসদেন। Seed 

and Idriss (1982),Seed et al. (1985) এই পদ্ধধতদক আদরা পধরবতডন এবাং উন্নত কদরদেন, যা Seed et 

al. (2001), Youd et al. (2001), Idriss and Boulanger (2004) প্রিুখ আরও ধবদেষণ, পুনধবডদবিনা কদর 

উন্নত কদরন। তদব, এই গদবষণায়, Youd et al. (2001) এর আপদিট করা সরলীকত ত পদ্ধধত বযবহ্ার করা 

হ্দয়দে।  

বতডিান ধলকুইফযাকশন সাদসধেধবধলধট গদবষণায় ধলকুইফযাকশনএর ফযাক্টর অফ ডসফধট, সাইধক্লক ডরস ডরধশও 

(ধসএসআর), সাইধক্লক ডরধসস্ট্যাে ডরধশও (ধসআরআর) এবাং িযাদেটুট ডস্কধলাং ফযাক্টর (এিএসএফ) দ্বারা ধনিডারণ 

করা হ্য়, যা িূলত Seed and Idriss (1971) ধসআরআর টু ধসএসআর অনুপাত ধহ্সাদব প্রদপাজ কদরন।  

ফযাক্টর অফ ডসফধট ধনণডদয় ধনদম্নাক্ত সিীকরণ বযাবহ্ার করা হ্য়- 

FL= (CRR7.5/CSR)MSF 

FL>1 ধনদদডশ কদর ধলকুইফযাকশন ঝুঁধকধবহ্ীন ডলয়ার এবাং FL<1 ধলকুইফযাকশন ঝুঁধকপূণড ডলয়ার 
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সাইধক্লক ডরস ডরধশও (ধসএসআর), ধপক গ্রাউন্ড এদিলাদরশন (amax) এর সিানুপাধতক এবাং ধসসধিক 

ইদেদন্টর কারদন সতষ্ট্ সাইধক্লক ডরস ধনদদডশ কদর। অনযধদদক সাইধক্লক ডরধসস্ট্যাে ডরধশও (ধসআরআর) হ্দে 

িাধটর অবস্থা পধরবতডন কদর ধলকুইফাইি করার জনয প্রদয়াজনীয় ডরস যা ৭.৫ িাত্রার ধসসধিধসধটর (CRR7.5) 

জনয স্ট্যান্ডািড ডপদনদিশন ডরধসস্ট্াে (N1)60cs of clean Sand equivalent বযাবহ্ার কদর কযাধলদিট করা। 

এখাদন, একধট িযাদেটুট ডস্কধলাং ফযাক্টর বযবহ্ার কদর CRR7.5 ডেদক ডয ডকান িযাদেটুদটর েূধিকদম্পর CRR 

ডবর করা হ্য়, যার ধবস্তাধরত পদ্ধধত Youd et al. (2001) এ বধণডত আদে। 

ধলকুইফযাকশন ঝুঁধক ধনড়নদয় ডসফধট ফযাক্টর সমূ্পণড কাযডকর নয় কারন এধট শুিু এটাই ডবর কদর ডয ডলয়ারধট 

ঝুঁধকপূণড ধক না। তদব Iwasaki et al. (1978, 1982) ধলকুইফযাকশন পদটনধশয়াল ইনদিি (এলধপআই) 

প্রবতডন কদরন ডযখাদন ধলকুইফযাকশন ঝুঁধকপূণড ডলয়ার এর ঝুঁধকর পধরিাণ ও িাত্রা ধনণডয় করা সম্ভব এবাং ধজ 

আই এস এর িািযদি হ্যাজািড ধনণডদয় এধট একধট টুল ধহ্দসদব কাজ কদর (Holzer et al., 2003; Sonmez 

and Gokceoglu, 2005)। Iwasaki et al. (1978, 1982) এলধপআই ধনণডদয় ডলয়াদরর গেীরতা ও পুরুি 

ডক ফযাক্টর অফ ডসফধট এর সাদে যুক্ত কদরন। তাদদর িদত ধনদম্নাক্ত ধবষদয়র সাদে এলধপআই এর িান 

সিানুপাধতক- 

i. ধলকুইফযাকশন ঝুঁধকপূণড ডলয়াদরর পুরুি 

ii. ধলকুইফযাকশন ঝুঁধকপূণড ডলয়াদরর গেীরতা 

iii. ১.০ ডেদক ফযাক্টর অফ ডসফধট েযালুর পােডকয ( ডযখাদন, FL<1) 

এলধপআই েযালু ধনণডদয় ধনদম্নাক্ত সিীকরণ বযাবহ্ার করা হ্দয়দে- 

𝐿𝐼 = ∫ 𝐹(𝑧)𝑊(𝑧)𝑑(𝑧)
20

0

 

F(z) = 1- FL   for FL<1.0 

F(z) = 0   for FL ≥ 1.0 

W(z) = 10-0.5z  for z<20 m 

W(z) = 0   for z>20 m 

এখাদন, z সাদফডস ডেদক ডলয়াদরর গেীরতা (ধি) 

ডকস ধহ্ধর িাটা ডেদক Iwasaki et al (1982) and Toprak and Holzer (2003) এলধপআই েযালুর সাদে 

ধলকুইফযাকশদনর তীিতা তুলনা কদর ডদদখদেন। Iwasaki et al. (1982) এর িদত ধলকুইফযাকশন খুবই তীি 

হ্দব যধদ এলধপআই>১৫ হ্য় এবাং এলধপআই<৫ হ্দল প্রায় অসম্ভব। এরপর Toprak and Holzer (2003) 



পৃষ্ঠা-

ডদখদলন এলধপআই≥৫ এ ধলকুইফযাকশদনর দরুন বালু বদয়ল হ্য় এবাং এলধপআই≥১২ ডত লযাদটরাল ডেধিাং 

হ্য়। এোড়াও Luna and Frost (1998), Microzonation for Earthquake Risk Mitigation (MERM, 

2003), Sonmez (2003), Sonmez and Gokceoglu (2005) এর ক্লাধসধফদকশন রদয়দে তদব এই গদবষণায় 

হ্যাযািড িযাধপাং এর জনয Iwasaki et al. (1982) এর ক্লাধসধফদকশনদক অনুসরণ করা হ্দয়দে। 

ধলকুইফযাকশন পদটনধশয়াল ইদন্ডদির কুিুদলধটে ধিকুদয়ধে ধিধরধবউশন এর উপর ধেধি কদর ধলকুইফযাকশন 

হ্যাজািড িযাপ প্রস্তত করা হ্দয়দে। এখাদন প্রদতযকধট সাদফডস ধজওলধজ ইউধনট এর জনয ধলকুইফযাকশদনর 

প্রবণতা পারদসদন্টজ আকাদর ডদখাদনা হ্দয়দে। সাদফডস ধজওলধজক ইউধনট ডযিন- েযালী এযালুধেয়াি ও 

কলুধেয়াি, বীি ও িুন সযান্ড, েুবন ফরদিশন এবাং ডবাকাধবল ফরদিশদনর যোরদি ৯৪%, ৯৮%, ৬৬% ও 

০% এলাকায় ধবধেন্ন িাত্রার ধলকুইফযাকশন ডদখা ধদদত পাদর। 

 

চিত্র-১৩ চিরসরাই উপজেলার িারচি সাজফেস চেওলচে ইউচিজি এলচপআই িাজির কুিুজলচিভ চিকুডয়চি 



পৃষ্ঠা-

 

চিত্র-১৪ চিরসরাই উপজেলার চলকুইফযাকশি হ্যাোর্ে িযাপ 



পৃষ্ঠা-

গদবষণাধটদত িাধটর ধলকুইফযাকশন হ্ওয়ার সম্ভাবযতাদক পধরিাণগত পদ্ধধতদত ডবর করার ডিষ্ট্া করা হ্দয়দে। 

েূপতদে স্থানীয় পধরবতডনশীলতা প্রকাদশর জনয সিস্ত এসধপধট ডবারদহ্াদলর এলধপআই িান স্থাপন এবাং িানধিদত্র 

সিান এলধপআই িান কনটুযধরাং এর িািযদি ডদখাদনা হ্দয়দে। প্রাপ্ত িানধিদত্র ডদখা যায় শহ্দরর অদনক জায়গায় 

ধলকুইদফকশন হ্যাজািড জনয খুব ঝুঁধকপূণড। তদব, এই ধলকুইদফকশন পদটনধশয়াল িানধিত্রধট, সাইদটর হ্যাজাদিডর 

ধিগ্রী অনুিান করার জনয প্রদয়াজন হ্দব (Holzer et al., 2006)।  

সাদফডস ধজওলধজ ইউধনদটর েযালী অযালুধেয়াি. এবাং কলুধেয়াি দ্বারা আবতত এলাকার সাবসাদফডস িাধটর প্রেি 

২0 ধিটাদর প্রিানত দুই িরদণর িাধট পাওয়া যায় i) ধসধি িাধট এবাং ii) ডবদল িাধট। ধিরসরাই উপদজলায় এই 

ইউধনদটর িদিয ডিাট ৩৯ এসধপধট ডবারদহ্াল করা হ্য়। ধসধি িাধট ডবধশর োগ জায়গায় িূসর ডেদক বাদািী 

সফট ডেদক ডেরী ধস্ট্ফ ডক্লই ধসি পাওয়া ধগদয়দে। এোড়াও ধকেু ডবারদহ্াদল সযাধন্ড ধসি পাওয়া ধগদয়দে। 

অনয ধদদক, ধসধি িাধটর ইউধনট এর ধনদি পাওয়া ডবদল িাধট ইউধনট, ডবধশরোগই িূসর ডেদক বাদািী লুজ 

ডেদক ধিধিয়াি ডিে, ফাইন ডেদক ধিধিয়াি ডগ্রইন্ড বালু দ্বারা গধঠত। এই ইউধনদটর িদিয এলধপআই িান ১.৪২ 

ডেদক ৪৬.৮৯ এর িদিয পধরবতডনশীল। কি ডেদক উচ্চ ধলকুইফযাকশন সম্ভাবনা ধনদদডশ কদর। সম্ভাবনা আদে 

ডয েযালী অযালুধেয়াি. এবাং কলুধেয়াি দ্বারা আবতত এলাকার ৯৪% অাংদশ ধসসধিক ডরদসর কারদন 

ধলকুইফযাকশন জধনত সাদফডস পধরবতডন ডদখা ডযদত পাদর।  

বীি ও িুন সযান্ড সাদফডস ধজওলধজ ইউধনদটর ডবধশরোগ অঞ্চদলর সাবসাদফডস সযাধন্ড ধসি ও ধসধি সযান্ড দ্বারা 

গধঠত। এই ইউধনদট করা ৪২ ধট ডবারদহ্াদল ডদখা যায় ধসিগুল ডবধশরোগ ডেদত্র িূসর ডেদক বাদািী ডেরী 

সফট ডেদক  ধিধিয়াি ধস্ট্ফ সযাধন্ড বা ডক্লধয় ধসি; ডযখাদন, সযান্ডগুদলা ডবধশরোগ িূসর লুজ ডেদক ডেরী ডিে 

ফাইন ডেদক ধিধিয়াি ডগ্রইন্ড সযান্ড। অধিকাাংশ ডেদত্র সযান্ড ডলয়ার, ধসি িধিদনদটি ডলয়াদরর  ধনদিই পাওয়া 

যায়। এই ইউধনদটর িদিয এলধপআই িান ০.৮৮ ডেদক ৩৯.২০ এর িদিয পধরবতডনশীল, যা কি ডেদক অধতউচ্চ 

ঝুঁধক সম্ভাবযতা ইধঙ্গত কদর। এই ইউধনদটর ৯৮% অাংদশ ধসসধিক ডরদসর কারদন ধলকুইফযাকশন জধনত সাদফডস 

পধরবতডন ডদখা ডযদত পাদর। 

সারদফস ধজওলধজ ইউধনট েুবন ফরদিশদন ৩ধট ডবারদহ্াল করা হ্য় এবাং ফরদিশনধট িূসর ডেদক বাদািী ডেরী 

ধস্ট্ফ ডক্লধয় ধসি, িূসর বাদািী হ্ািড ডশল বা ধসধি ডক্ল ও িূসর ডেদক বাদািী ডেরী ডিে ফাইন ডেদক ধিধিয়াি 

ডগ্রইন্ড সযান্ড দ্বারা গধঠত। এই ইউধনট দ্বারা আোধদত এলাকায় এলধপআই িান ০ ডেদক ২৪.৮০ এর িদিয 

পধরবধতডত হ্য় যা ধনদদডশ কদর খুব কি ডেদক অধতউচ্চ ঝুঁধক সম্ভাবনা। তাোড়া, এই ইউধনদটর ৬৬% এলাকা 

ধলকুইফযাকশন জধনত সাদফডস পধরবতডন ডদখাদত পাদর।  

ডবাকাধবল ফরদিশন দ্বারা আবতত এলাকাধট লালাে বাদািী ডেদক িূসর ডিে ডেদক ডেরী ডিে ধিধিয়াি ডেদক 

ফাইন ডগ্রইন্ড সযান্ড দ্বারা গধঠত। এই ইউধনদট ১ধট ডবারদহ্াল করা হ্য় এবাং িদিয এলধপআই িান 0। সুতরাাং, 

এখাদন ধলকুইফযাকশন জধনত সাদফডস পধরবতডন প্রকাদশর ডকান সম্ভাবনা ডনই।  



পৃষ্ঠা-

েূগেডস্থ পাধনরস্তর এলধপআই কযাধলদিশদন গুরুত্বপূণড েূধিকা পালন কদর। ধবদশষ কদর এই গদবষণায়, 

শীতকালীন সিদয় এসধপধট ডবাধরাং গুদলা পধরিালনা করা হ্দয়ধেল। যার দরুন স্বোবতই বেদরর অনয ডকান 

ঋতু তুলনায় সািানয পাধনরস্তর ধকেুটা ধনদি পাওয়া ডগদে।  যার প্রোদব এলধপআই িাদনর পাশাপাধশ 

ধলকুইফযাকশন জধনত সাদফডস পধরবতডদনর ঝুঁধকর িাদন হ্রাস ডদখা ধদদয়দে। েূগেডস্থ পাধনরস্তর বা ডটধবল গেীরতা 

(GWT) এই অঞ্চদল ২.০০ ডেদক ৪.৫০ ধি এর িদিয পধরবধতডত হ্য়, তদব ডবধশরোগ ডবাদরদহ্ালগুধলদত এই 

িান পাওয়া ৪.০০ধি এর িদিয পাওয়া যায়।  

ধিরসরাইদয় ধলকুইফযাকশন ডরকিড বা নধেপদত্রর অোদব, এলধপআই এর িান ধনধদডষ্ট্ ধলকুইফযাকশন এধেদিে 

ধবদবিনা োড়া ধনণডয় করা হ্দয়দে। তারপরও িারণা করা যায় ডয েযালী অযালুধেয়াি. এবাং কলুধেয়াি দ্বারা আবতত 

এলাকার এবাং বীি ও িুন সযান্ড আবতত এলাকার যোরদি ৯৪% এবাং ৯৮% ধসসধিক ডরদসর কারদন 

ধলকুইফযাকশন জধনত সাদফডস পধরবতডন প্রকাশ করদত পাদর। প্রাপ্ত িাটা Holzer et al (2006) দ্বারা ধরদপাটড 

ডেদক অদনক ডবশী ডদখাদলও এধট এই গদবষণার জনয উচ্চতর PGA িান (০.৫৬ ধজ এবাং ০.৫৭ ধজ) িাদনর 

সাদে সরাসধর সম্পকডযুক্ত। এোড়াও অধতপুরু নরি িাধটর ডলয়াদরর পাশাপাধশ এলাকা জুদড় খুব অগেীর 

গেীরতায় েূগেডস্থ পাধনরস্তর বা  ডটধবল রদয়দে যা এই অঞ্চদল অধতউচ্চ ঝুঁধকর ধবষয়ধটর বযাখযাদত গুরুত্বপূণড। 

আদরকধট গুরুত্বপূণড ফযাক্টর ডযাগ করা ডযদত পাদর ডয, খুব কি সািিসযপূণড িাধট উপধস্থধত। তদুপধর, সবদিদয় 

গুরুত্বপূণড ফযাক্টর হ্দে, কি ধলকুইি ও প্ল্যাধস্ট্ক ধলধিট সম্পন্ন ধসধি ও ডক্ল ডলয়ার এর প্রািুযডতা; যা এই 

ডলয়ারগুদলার দুবডল পাধন ধনষ্কাশন েিতা ধনদদডশ কদর এবাং স্বোবতই এই এলাকায় উচ্চ এলধপআই িাদনর 

ডেদত্র অবদান ডরদখদে। 

  



পৃষ্ঠা-

৭ লযান্ড সুইদটধবধলধট 
ফাউজেশি ললয়াজরর গভীরতা, চশয়ার ওজয়ভ লেগ (এচভএস৩০), চেচডিং  হ্াইি চরকজিজেশি এেিং চলকুইফযাকশি 

পজিিচশয়াজলর উপর চভচি কজর ওজয়জির্ সাি লিকচিজক চিরসরাই এলাকার লযাে সুইজিচেচলচি িযাপ প্রস্তত 

করা হ্য়। ওদয়দটি সাি ডটকধনদক, প্রেদি ফযাক্টরগুদলার রাস্ট্ার ফাইলগুধলদক একধট সািারণ সাাংধখযক ধসদস্ট্দি 

রূপান্তর করা হ্য় যাদত িান ধনণডদয়র জনয অধেন্ন ধসদস্ট্ি োদক। এর জনয প্রেদি িান ও তাদদর প্রোদবর 

উপর ধেধি কদর ১ ডেদক ৫ বা ১ ডেদক ১০ ইতযাচি ডস্কদল সকল রাস্ট্ার ফাইলদক ডরধটাং করা হ্য়; ডযখাদন ১ 

ধনম্ন এবাং ৫ বা ১০ সদবডাচ্চ িান ধনদদডশ কদর।  

 
সকল ফযাক্টরদক ডরধটাং ডদওয়ার পদর, তাদদর একধট ওদয়ট িান ডদওয়া হ্য়, যা ধনদদডশ কদর ডকান একধট ধসদ্ধান্ত 

গ্রহ্দণ (লযাে সুইজিচেচলচি) ফযাক্টরগুদলার প্রোব বা েূধিকা। তারপর ডরধটাং রাস্ট্ারদক ওদয়ট দ্বারা গুণ করা হ্য় 

এবাং তারপদর ফলাফল বা ধসদ্ধান্ত রাস্ট্াদরর জনয তাদদরদক ডযাগ করা হ্য়। এর পর প্রাপ্ত রাস্ট্ারদক তার 

িাদনর ডরি অনুযায়ী ধবধেন্ন ক্লাস এ োগ করা হ্য়।  
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পৃষ্ঠা-

 

আিাদদর গদবষণায় সকল ফযাক্টরদক সিান গুরুত্ব ডদয়া হ্দয়দে তাই তাদদর ওদয়ট িান অধেন্ন ১ িরা হ্দয়দে। 

লিচেল-৪ লযাে সুইচিচেচলচির েিয েযেহৃত লরচিিং এেিং ওজয়ি িাি 
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পৃষ্ঠা-

 

চিত্র ১৫ লযাে সুইজিচেচলচি িযাপ 



পৃষ্ঠা-

লিচেল-৫ অেকাঠাজিা উন্নয়জির েিয লযাে ক্লাচসচফজকশি 

Sl 
No. 

Infrastructure 
Suitability 

Infrastructure foundation suitability Suggested land use 
suitability 

1 Very Good 4-6 story light infrastructure is suitable with a foundation 
depth of up to <5 m. Large and tall infrastructure requires 
pile foundation placed on Soil layer no 3 or 5. 

Commercial area 
Residential area Industrial 
zone 

2 Good 4-6 story light infrastructure is suitable with a foundation 
depth of around 5m, for Large and tall infrastructure requires 
pile foundation placed on  layer no 3 or 5 

Commercial area 
Residential area 
Industrial zone 

3 Moderate 4-6 story light infrastructure requires on-site subsoil 
investigation and proper foundation design. Deep pile 
foundation is needed for large infrastructure 

Industrial zone Residential 
area Commercial area 
Agricultural Zone 
Park and Recreation  

4 Poor Detail subsoil investigation and proper foundation design is 
required for all types of infrastructure, due to low suitability 
with hazard potential.  

Agricultural zone Wetland 
Rural settlement 
Park and Recreation 

5 Very Poor Detail subsoil investigation for deep pile foundation is 
essential, due to very low soil resistance and high hazard 
potential. Shallow foundation is not preferred. 

Agricultural zone Wetland 
Rural settlement 
Park and Recreation 

িযাপ লেজক লিখা যায় লয প্রকল্প এলাকার কজররহ্াি ইউচিয়ি উির-পচিি অিংশ; লোরাররগঞ্জ, চহ্িংগুচল, 

চিরসরাই ও খইয়াছডা ইউচিয়জির পূেে অিংশ; এেিং োজরায়ারহ্াি লপৌরসভার িচিজের অজধেক ও িুগোপুর ইউচিয়ি 

অেকাঠাজিা উন্নয়জির েিয ভাল, যা োচেচেযক, আোচসক ো চশল্প এলাকার েিয উপযুক্ত। হ্াল্কা অগভীর 

অেকাঠাজিার ফাউজেশি ৫চি. এর িজধযই লিয়া সম্ভে। েৃহ্িাকার স্থাপিার েিয ৩িিং এেিং ৫িিং ললয়াজর পাইল 

ফাউজেশি লেচশ উপজযাগী। 

আরও লিখা যায় লয, চকছুিা চেচিন্ন অিংশ ছাডা কািাছরা, চিঠািালা, চিরসরাই লপৌরসভা ও িগচধয়া ইউচিয়জির 

কিলা রজের এলাকা, োজরাইয়ারহ্াি লপৌরসভার উিরািংশ ও িুগোপুর ইউচিয়ি; চিরসরাই, চহ্িংগুচল, লোরারগঞ্জ 

ও ধুি ইউচিয়জির পচিি অিংশ এেিং ওসিািপুর, ইছাখালী, সাজহ্রখালী, কজররহ্াি, িায়াচি, হ্াইতকাচি, 

ওয়জহ্িপুর ও খইয়াছডা ইউচিয়জির কিলা রজের এলাকাগুচল অেকাঠাজিাগত উন্নয়জির েিয িধযি উপজযাগী 

এেিং হ্ালকা অেকাঠাজিার েিয সুপাচরশ করা যায়। োচেচেযক, আোচসক, ো চশল্প কারখািার েিয েৃহ্ৎ 

অেকাঠাজিার েিয চিিোজের চেস্তাচরত সজয়ল লিস্ট, সচঠক ফাউজেশি চর্োইি এেিং গভীর পাইল ফাউজেশি 

প্রজয়ােি হ্জে। চহ্িংগুচল, ধুি, ওসিািপুর, ইছাখালী, সাজহ্রখালী, খাইয়াছডা, িায়াচি, লোরারগঞ্জ, হ্াইতকাচি, 

ওয়াজহ্িপুর ও িঘাচিয়া ইউচিয়জির লাল রজের এলাকার িাচির অেস্থা অেকাঠাজিাগত উন্নয়জির েিয কি 

উপজযাগী। এই এলাকা কৃচিজিত্র, রুরাল লসজিলজিন্ট, পাকে এেিং চেজিািি অঞ্চল চহ্সাজে লেচশ উপযুক্ত।  



পৃষ্ঠা-

৮ পযডাদলািনা ও উপসাংহ্ার 
েূধিকম্প একধট এলাকার ফি ও ডটক্টধনক অবস্থার সাদে সম্পকডযুক্ত। বাাংলাদদশ সহ্ এর পাবডবতডী অঞ্চল 
েূধিকম্প হ্ওয়ার আশাংকাযুক্ত। কারণ উিদর ধহ্িালয়া আকড, ধশলাং প্ল্যাটু ও িাউধক ফি, পূদবড বাধিডজ আকড 
এবাং এযাধরশনাধর ওদয়জ, উিরপূদবড নাগা-ধিসাাং-হ্াফলাং থ্রাস্ট্ ডজান ধবদযিান যার কারদন আিাদদর ধজও-
ডটক্টধনক ডসধটাং ধসসধিকোদব খুব একধটে। েূধিকদম্পর উৎপধিস্থল বাাংলাদদদশর বাইদর হ্দলও এদদর কারদন 
বাাংলাদদশ েূধিকম্প ঝুঁধকর িদিয রদয়দে। 
ধসসধিকোদব বাাংলাদদশদক ৩ধট োদগ োগ করা হ্দয় োদক, যোঃ- কি ঝুঁধক ডজান ( ডজান-১ ), িিযি ঝুঁধক 
ডজান (দজান-২) এবাং উচ্চ ঝুঁধক ডজান (দজান-৩)। িট্টগ্রাি ডজলার ধিরসরাই উপদজলাধট ডজান-২ ডত অবধস্থত। 
এোড়াও এলাকাধট আরাকান ডিগাথ্রাস্ট্ এবাং সযাধগাং ফদির িাঝািাধঝ অবস্থান করদে। তাই বলা যায় ধিরসরাই 
েূধিকদম্পর ধদক ডেদক িিযি ঝুঁধকদত রদয়দে। েূধিকম্প ঝুঁধক হ্রাদস সাংধেষ্ট্ কতত ডপদের িািযদি ধকেু পদদেপ 
ইদতািদিয গ্রহ্ণ করা হ্দয়দে। এসকল পদদেদপর িদিয “ধজওলধজকাল স্ট্যাধি এন্ড ধসসধিক হ্যাজািড অযাদসদেন্ট 
আন্ডার ধপ্রপাদরশন অব ডিদেলপদিন্ট প্ল্যান ফর ধিরসরাই উপদজলা, ধিটাগাং ধিসধিক্টঃ ধরস্ক ডসদেধটে লযান্ডইউজ 
প্ল্যান (এি ইউ ধি ধপ)” প্রকেধট নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কতত ডক গতহ্ীত হ্দয়দে। 
 এই গদবষণাধটদত ধসসধিক হ্যাজািড ডবর করার জনয ধপএসএইিএ পদ্ধধত অবলম্বন করা হ্দয়দে। ধসসধিক 
ডজান ডবর করার জনয নতুন পন্থা, ডলাকাল সাইদটর প্রোব ধবদবিনা, ধবধেন্ন পযারাধিটাদরর সহ্জাত ধনশ্চয়তা 
এবাং পারস্প্ধরক সম্পকড ধনরীেণ এই গদবষণাধটদত নতুন িাত্রা ডযাগ কদরদে। 
গদবষণার ফলাফল ডেদক প্রাপ্ত ধপধজএ ও এসএ ডক হ্যাজািড িযাপ এবাং কাদেডর িািযদি ডদখাদনা হ্দয়দে। ধপক 
গ্রাউন্ড এদিলাদরশন ধহ্সাব করা হ্দয়দে ৫০ বেদর ২% ও ১০% অধতরদির সম্ভাবনাদক ধবদবিনা কদর। এই 
গদবষণায় ধপক গ্রাউন্ড এদিলাদরশন (ধপধজএ) এবাং ধপক ডস্প্ক্ট্রাল এধিলাদরশন (ধপএসএ) ডক সাইদটর প্রোব 
সহ্ এবাং সাইদটর প্রোব োড়া, উেয়োদব ধহ্সাব করা হ্দয়দে। তোধপ গ্রাউন্ড ডিাশন পূদবডকার গদবষণার ডেদক 
ডবধশ পাওয়া ধগদয়দে। কারণ ধহ্দসদব বলা যায় এই গদবষণায় উপযুক্ত গ্রাউন্ড ডিাশন ডপ্রধিকশন ইকুদয়শন এর 
বযবহ্ার এবাং সাইটএর প্রোদবর জনয এধেএস৩০ এর উপাি বযবহ্ার। 
এটা বলা যায় ডয ধবধেন্ন ডসাসড পযারাধিটার ও অযাদটনুদয়শন িদিদলর অধনশ্চয়তা কিাদনার জনয গদবষণায় আরও 
উন্নয়দনর পে ডখালা রদয়দে। এই গদবষণাধট পুদরা বাাংলাদদদশর ধসসধিক হ্যাজািড অযাদসদেদন্টর জনয এবাং 
ধসসধিক ঝুঁধক কিাদনার লদেয ডদদশর ধবধডাং ডকাি পযডাদলািনা করদত সাহ্াযয করদব। 
তোধপ, ধিরসরাই প্রকে এলাকাধট ডতিন েূধিধ্বস প্রবণ নয়। সাধবডকোদব আিাদদর প্রকে এলাকাধট ধনম্ন ডেদক 
িিযি েূধিধ্বস ঝুঁধকর আওতােুক্ত। ডবধশরোগ এলাকাই (প্রায় ৮৫%) অধত অে ডেদক অে ঝুঁধকর িদিয পদর। 
বাধক এলাকা িিযি ঝুঁধকর আওতােুক্ত। 
লযাে সুইজিচেচলচি িযাজপর চভচিজত লেচশরভাগ এলাকা অেকাঠাজিা উন্নয়জির েিয িধযি উপযুক্ত, চেজশিত 
চিরসরাই উপজেলার লকন্দ্রীয় অিংজশ। চিরসরাই উপজেলার পাহ্াডী অঞ্চজলর কাছাকাচছ এলাকা অেকাঠাজিা 
উন্নয়জির েিয লেচশ ভাল এেিং িিী, সিুদ্র ও িচিে-পূেে পাশ েরাের অেকাঠাজিা উন্নয়জির েিয কি উপযুক্ত 
এলাকা। 


