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৪.৫.১ িেল্প এলাোয় েভাকরজ (কটাকপ্ালকজ) িস্তুকত ................................................................ 33 

৪.৫.২ GPS এেং GIS ........................................................................................................ 35 

৪.৫.৩  GPS কভকিে উন্নত জকরপ্ জেৌশল ............................................................................ 35 
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অধ্যা়ে ১ 
১. রিরিরি 

১.১ বযাকগ্রাউন্ড 
োঠাকমাগত প্করেল্পনা ফাংশনাল দক্ষতা, প্ােকলে কনরাপ্িা এেং নান্দকনে মাকনর অজট ন  সম্পকেট ত স্থাকনে 
েযেস্থা গঠিত।  োঠাকমাগত প্করেল্পনা িাথকমেভাকে উিম েযেস্থাপ্না ও ভূকম উন্নয়কনর সাকথ সংকিষ্ট। 
জেৌশলগত প্করেল্পনা জকম এেং সংস্থার েযেহার সম্পকেট  েযাপ্ে কসদ্ধান্ত জনওয়ার জনয িকিয়া সরেরাহ 
েকর। এটি এমন এেটি প্দ্ধকত  া সামাকজে, অথটননকতে,  োঠাকমাগত এেং প্করকেশগত মাত্রার সাকথ 
সম্পকেট ত সমস্ত কেভাগকে আন্তঃচ ক্ত েকর। অকনে জদকশ, তৃতীয় কেকের জদশগুকলর মত দ্রুত প্করেকল্পতভাকে 
নগরায়ণ গকে উকঠকে। অকনকেই অপ্করেকল্পত হাকর তা েরকত থাকে। এর ফকল কশল্প ও নগর েযেহাকরর 
জনয েনভূকম, েৃকি জকম, জলাভূকম এেং জলীয় করচাজট  এলাো রূপ্ান্তর েরা হকয়কে। এই িেণতার 
উৎপ্াদনশীল েৃকি জকম, প্করকেশগত সম্পদ এেং োস্তুতকন্ত্রর উপ্র েযাপ্ে িভাে রকয়কে। কশল্প ও নগর 
উন্নয়নও এেইভাকে ভূকম েযেহাকরর প্ৃথেীেরকণর কদকে প্করচাকলত হকয়কে, উদাঃ আোকসে ঘর, শকপ্ং 
জসটার এেং েমটসংস্থান জেে কেকিন্নতার সূচনা । এই িরকনর ভূকম েযেহাকরর উন্নয়কনর িারা  এেং 
সম্পদ েযেহাকরর উপ্র িভাে রকয়কে,  া মানেতার জনয অকস্থকতশীল হকয় উকঠকে, জ মন কেেেযাপ্ী 
উষ্ণায়ন এেং জলোয়  প্করেতট কনর উত্থান । 

অপ্করেকল্পত এেং অকস্থকতশীল জকম েযেহাকরর উন্নয়ন কনদশটনার োরকণ  িােৃকতে কেপ্কদর ঝ ুঁ কে েৃকদ্ধ 

জপ্কয়কে। উকিদ ও েন উজাে, মাটি ক্ষয়, লেণাক্ত মাটি এেং অনাস্থায়ী ভূকম েযেহাকরর ফকল সৃষ্ট জকলর 

উৎস হ্রাকসর ফকল আরও জেকশ িরা, েনযা, এেং ভূকমিস ঘকটকে। কেপ্ন্ন িেণ এলাোয় ঘকরর অেস্থান, 

অেোঠাকমাগুকলর কেপ্ টয় এর সাকথ সংস্থার অেনকত ঘকটকে। এটি জদিা  ায় জ  নদী জিল্টাস, জলাভূকম,  

এেং উপ্কূলীয় করজাকভট শন জ মন ভূকম করজাকভট শন মানে েসকতর জনয উন্ম ক্ত হকয়কে যা মান কির িােৃকতে 

কেপ্ টয় েযাপ্েভাকে ঘটাকি। উন্নয়ন এেং দ ক টাকগর মকিয এই সংক াগ এর ফযি  দ ক টাগ ঝ ুঁ কে কেকেচনা 

েকর জসটি স্থলভূকম েযেহাকরর প্করেল্পনাগুকলর অংশ কহকসকে িরা জরূকর  হকয় উঠকে। জাকতসংকঘর আোস 

েযােস্থা িস্তাে েকর জ  ভূকম েযেহার প্করেল্পনা সম্ভেত দ ক টাকগর ঝ ুঁ কে হ্রাস েরার জনয সেকচকয় জমৌকলে 

হাকতয়ার যা রাজননকতে সমথটন ও সম্পদ িকতশ্রুকতর সাকথ জকেত। িােৃকতে প্করকেকশর জক্ষকত্র কেকশি 

েকর ভূকম, প্াকন ও িােৃকতে সম্পদ সম্পকেট   সরোর জনসংিযার দ েটলতা স্বীোর েকর। প্করকেশ েযেহার 

ও িােৃকতে দ ক টাকগর জক্ষকত্র দ েটলতা হ্রাস কনকিত েরার জনয ভূকম েযেহাকরর প্করেল্পনা িকিয়াকত 

কিআরআর সংহতেরণ গুরুত্বপ্ূণট। 

োংলাকদকশ ভূকম েযেহার প্করেল্পনা িণয়কনর জনয শীিটস্থানীয় নগর উন্নয়ন অকিদপ্তর (ইউকিকি) এেমাত্র 

সরোকর সংস্থা।  সৃকষ্টর শুরূ জথকে  ১৯৮৪ হকত ১৯৯৬ সাল অেকি, ইউকিকি ৫০ টি জজলা শহকরর 

জনয ৫০ টি মাোর প্ল্যান ও  ৩৯২ টি উপ্কজলাকরর  প্করেল্পনা িস্তুত জরকিকে। সাম্প্রকতে অতীকত 

ইউকিকি তার কনজস্ব জলােেলকে োকজ লাকগকয় ২৬ টি উপ্কজলা/কপ্ৌরসভা/কজলার মাোর প্ল্যান ততকর 

েকরকে। এোো ইউকিকি কসকলট ও েকরশাল কেভাগীয় শহরগুকলর জনয োঠাকমা প্করেল্পনা, মাোর প্ল্যান 
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এেং কেস্তাকরত এলাো প্করেল্পনা োস্তোয়ন েকরকে। েক্সোজার শহর ও জটেনাফ  সম দ্র তসেত প্ টন্ত 

উন্নয়ন প্করেল্পনা  েরা হকলও এিন প্ টন্ত স্থল েযেহাকরর প্করেল্পনায় দ ক টাগ ঝ ুঁ কে েমাকনার (কিআরআর)  

জনয জোনও উকদযাগ জনয়া হয়কন। োংলাকদকশ প্করেল্পনার জনয কজওকটেকনেযাল কেকেচনা জ াগ েকর 

ইউকিকি প্করেল্পনায় নত ন মাত্রা ততকর েকরকে। 

এ োরকণ োংলাকদকশ িথমোকরর মকতা জকম েযেহাকরর প্করেল্পনা অন সরণ েরা হকয়কে 
• ভূ-রূপ্ে গঠন 
• PRA (অংশগ্রহণমূলে দ্রুত মূলযায়ন) 
• 3-D (কতনটি গকতকেদযা) কজআইএস জকরপ্ 
• সামাকজে জেস সামাকজে গকতকেদযা 
• স্থাকনে রূপ্ান্তর ঐকতহাকসে প্যাটানট 
 

১.২ আঞ্চরলক অবস্থান 
 

কমরসরাই উপ্কজলা (চট্টগ্রাম জজলা) এলাো ৪৮২.৮৮ েগটকমটার (কেকেএস) / ৫০৯.৮০ এসকেউএমএম 

(কজআইএস তথয), ২২° ৩৯' জথকে ২২° ৫৯ 'উির অক্ষাংশ এেং ৯১° ২৭' এেং ৯১° ৩৯ 'প্ূেট 

দ্রাকঘমাংকশ অেকস্থত। সীমানা: উিকর কত্রপ্ রা রাজয, োগলনাইয়া ও জফনী সদর উপ্কজলা, দকক্ষকণ সীতাকুন্ড 

উপ্কজলা ও েকিাপ্সাগকরর উপ্কূকল, প্ূকেট কফকতেেকে উপ্কজলা, প্কিকম জসানাগাজী ও েম্পাকনগঞ্জ 

(কনায়ািালী) উপ্কজলা। কমরসরাই থানা গঠিত হয় ১৯০১ সাকল এেং এটি উপ্কজলায় রূপ্ান্তর েরা হয় 

১৯৮৩ সাকল। কমরসরাই উপ্কজলায় ২ জপ্ৌরসভা, ১৬ টি ইউকনয়ন, ১১৩ টি জমৌজা,  ৪১  মহল্লা, ২08 

টি গ্রাম রকয়কে। িকতটি ওয়ািট  ও মহল্লার জনসংিযার গে আোর  থািকম ১৫৪৬ এেং ৬৭৯। অনযকদকে 

িকতটি ইউকনয়ন, জমৌজা ও গ্রাকমর গে জনসংিযা  থািকম ২৩১৮১, ৩৪০৩ এেং ১৭৮৩১ ।  

 

 ১.৩ উকেশয 
িেকল্পর উকেশয সািারন মান িকদর জীকেো কনেটাকহর জনয সম্পদ ও কিয়ােলাপ্গুকল অকিমাইজ েরা। 

োংলাকদকশর মান কির অথটনীকত ও জীেন াত্রার জনয ো টিম ও সম্পদগুকল ি েই গুরুত্বপ্ূণট,  ার জীেন াত্রার 

শতট গুকল উৎপ্াকদত অঞ্চকলর উৎপ্াদনদনশীলতা এেং স্থাকয়কত্বর সাকথ সম্পকেট ত। িেল্প এলাোর জনয 

দীঘটকময়াদী জহাকলকেে জিকভলপ্কমট প্ল্যান জনই। জদকশর উন্নয়কনর মূলিারার সাকথ উপ্কূলীয় অঞ্চকলর সংহত 

েরা দরোর। স তরাং, এই অঞ্চকলর জীকেোর মান উন্নয়কনর েরার জনয এেটি আন্তঃকেিয়ে উন্নয়ন 

প্করেল্পনা প্দ্ধকত জরুরী। অেোঠামগত উন্নয়ন প্করেল্পনা সমসযাগুযিা কনম্নরূপ্: 

i. জদকশর উন্নয়ন িকিয়ার মূলিারার সাকথ োস্তুতন্ত্র, অথটনীকত এেং সামাকজে সম্পদ সংহত েরা 

ii. ভূকমর সঠিে েযেহাকরর জনয কমরসরাই উপ্কজলা ও তার কনয়ন্ত্রকণর নীকতমালা িণয়ন েরা। 

iii. মান কির েসোকসর জনয অনূকুল প্করকেশ ততরী েরা । 
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iv. জলোয়  প্করেতট কনর িকতকূল িভােগুকল েকমকয় আপ্দকে হ্রাস েরার নীকতমালা এেং প্করেল্পনার 

সাকথ অঞ্চকলর সম্ভােয অকভক াজন জেৌশলগুকলর িকয়াগ িকয়াজন । 

v. এলাোর উন্নয়ন জেেগুকলর উন্নয়কনর জনয নীকত ও প্করেল্পনাগুকলর প্াশাপ্াকশ েসকতর 

জেন্দায়কনর জনয  নীকতমালা িণয়ন ও প্করেল্পনার িকয়াজন । 

vi. কমরসরাই উপ্কজলায় প্ টটন উন্নয়কনর জনয এেং কেদযমান ভূকম েযেহাকরর িরণ, এলাোর আথট-

সামাকজে অেস্থা এেং মান কির জীেকনর মানকে ভকেিযকত প্করেতট ন েরার জনয এেটি গাইিলাইন 

িণয়ন েরার িক াজন । 

 

১.৪ জসো এেং কিয়ােলাকপ্র স ক াগ 
 

প্যাকেজ -1:  িেকল্পর সাকথ ভূকম েযেহাকরর উন্নয়ন প্করেল্পনা িস্তুত েরার জনয কমরসরাই উপ্কজলা 

উন্নয়ন প্করেল্পনা (এমইউকিকপ্) এর জসো ও ো টিকমর অিীকন তেকশষ্টয জকরপ্ এেং জমৌজা মানকচত্র, 

কিকজটাইকজশন, সম্পাদনা, ম দ্রণ ইতযাকদ স্ক্যান েরা হকয়কে। TOR অন  ায়ী কনম্নকলকিত: 

 

১.৪.১ প্করকসোর স ক াগ 

প্করকসো স ক াকগর অিীকন কেস্তাকরত োজকে কতনটি কেসৃ্তত জেণীকত কেভক্ত েরা হকয়কে 

ে) জমৌজা মানকচত্র িকিয়ােরণ, সম্পাদনা এেং ম দ্রণ ি) উপ্গ্রহ কচত্র এেং জমৌজা মানকচকত্রর মািযকম 

জেজ মানকচকত্রর িস্তুকত এেং গ) তথয সংগ্রহ, িাটাকেজ উন্নয়ন এেং িকতকেদন িস্তুতেরণ। কেসৃ্তত 

কেভাগগুকলর অিীকন কেস্তাকরত োজগুকল সম্পন্ন েরকত হকে এই িেল্পটি নীকচ েকণটত হকয়কে- 

 

ে। Mouza মানকচত্র জিাকসকসং, সম্পাদনা এেং ম দ্রণ 

 

১. জমৌজা মানকচত্র সংগ্রহ 

উপ্লভয জমৌজা মানকচত্র সংকিষ্ট কিকস অকফস এেং ভূকম জরেিট  ও জকরপ্ অকিদপ্তকরর (কিএলআরএস) 

োে জথকে সংগৃহীত হকে এেং জমৌজা মযাপ্ স্ক্যাকনং এর জনয ড্রাম স্ক্যানার েযেহার েরা হকে। জমৌজা 

মানকচত্র স্ক্যান জনয ফ্ল্যাট জেি স্ক্যানার েযেহার েরা  াকে না। জমৌজা মানকচত্র স্ক্যান েরার সময় ঘূণটন 

এেং সাকরেদ্ধতা েজায় রািা আেশযে। জমৌজা মযাপ্ স্ক্যান েরার প্কর কিকজটাল ফরমযাকট স্ক্যান েরা 

ফাইলগুকল সংরক্ষকণর জনয িকজক্ট কিকরক্টর (কপ্কি) জে জমা জদওয়া হকে। জকরপ্ সংস্থা মানকচত্র সংগ্রকহর 

জনয কনজ কনজ েতৃট প্কক্ষর োকে অথট িদান ও জ াগাক াগ েরকত দায়েদ্ধ হকে। 
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২. জমাজা মানকচত্র স্ক্যাকনং 

ড্রাম েযেহার েকর মউজা মানকচত্র স্ক্যাকনং েরা হকে। মউজা মানকচত্র স্ক্যান েরার জনয ফ্ল্াট জেি স্ক্যানার 

েযেহাকরর অন মকত জদওয়া হকে না। জমৌজা মানকচত্র স্ক্যান েরার সময় ঘূণটন এেং সাকরেদ্ধতা েজায় রািা 

আেশযে। কিকজটাল ফরমযাকট স্ক্যান েরা সেল ফাইল স্ক্যান েরার প্কর িেকল্পর প্করচালে (কপ্কি) 

সংরক্ষকণর জনয জমা জদওয়া হকে। 

 

৩. স্ক্যাকনকয়র সময় সঠিেতা এেং কিকপ্আই  মযাকনজকমট 

 
জমৌজা মযাকপ্র স্ক্যান েরার সময় েমপ্কক্ষ ৩০০ কিকপ্আই জরজ কলশন এেং সেটাকিে ত্রুটি ২ কমকম রািা 
 াকে। উপ্  ক্ত জরজল যশন েজায় রািা োিযতামূলে। স্ক্যানার জমকশন সকেটাচ্চ জেকসকফকেশকনর সকি সেটকশি 
ি  কক্তর হকত হকে। 

 

৪। জমৌজা মানকচত্র কিকজটাইজ েরা 

 

জমৌজা মানকচকত্রর কিকজটাইকজশকনর জনয কিন কিকজটাইকজশন প্দ্ধকত েযেহার েরা হকে। Arc GIS 

সফ্টওয়যার এই উকেকশয েযেহার েরা হকে। জমৌজা মযাপ্ কিকজটাইজ েরার জনয তেকশষ্টযসমৃদ্ধ প্াণ্ড কলকপ্গুকল 

উন্নত েরা হকে এেং সমস্ত তেকশষ্টযগুকল কজআইএস িাটাকেকসর এেটি প্ৃথে আইকি ো জোি নম্বকরর 

সাকথ স্তর েভাকরজ কহসাকে সংরক্ষণ েরা হকে। িেল্প প্করচালে (কপ্কি) এর সাকথ প্রামশট এেং 

আকলাচনার কভকিকত সেল তেকশষ্টযগুকলর অননযতা রািার জনয সংকিষ্ট তেকশষ্টযগুকলর আইকি ো জোি 

নম্বরগুকল চূোন্ত েরা হকে। 

 

৫. মযান কিি 0১: প্কয়ট তেকশষ্টয 

 

এই প্াণ্ড কলকপ্কত সীমানা এেং অনযানয স্তম্ভ, ট্র্যাভাসট জেশন, কজটি জেশন, জেঞ্চমােট  ইতযাকদ কেন্দ  তেকশষ্টয 

এর হকে। িকতটি কেন্দ কত তেকশকষ্টযর িরন িকতকনকিত্বোরী সংিযাসূচে েযেহারোরী আইকি থােকে। 

 

৬। মযান কিি 02: েহুভ জ তেকশষ্টয 

এই প্াণ্ড কলকপ্কত সে েহুভ জ টাইপ্ তেকশষ্টয ো েন্ধ সীমানা জ মন জলািার, জকম েযেহার, এেং ভূসংস্থান 

এর  মত তেকশষ্ট থােকে। সমস্ত তেকশষ্টয েন্ধ েহুভ জ এর হকে এেং িকতটি েহুভ জ এেটি সংিযাসূচে 

েযেহারোরী আইকি তেকশষ্টয এর িকতকনকিত্ব থােকে। 
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৭. মযান কিি 0৩: লাইন তেকশষ্টয 

এই প্াণ্ড কলকপ্কত িশাসকনে সীমানা, সেে, কনষ্কাশন, জসত  / েলভাটট , োুঁি / েনযা িাচীর, স ইস জগট, 

প্াকনর প্থগুকলা, জরল প্দ্ধকত ইতযাকদ লাইন তেকশষ্টয এর অন্তভ ট ক্ত থােকে। 

 

৮. কিকজটাইজ েরার সময় গুণগত মান প্করমাপ্ (কিকজটেৃত েভাকরকজর প্ল্ট জচকেং সম্পাদনা ) 

জমৌজা মানকচকত্রর কিকজটাইকজশকনর প্র কিকজটাইকজশকনর মান েজায় রািার জনয কেকভন্ন রংগুকলকত সমস্ত 

তেকশষ্টয সমকিত েরা হকে এেং মানকচকত্রর আন প্াকতেীেরণগুকল সম্পন্ন েরার সময় সঠিে অন মান 

কনকিত েরা হকে। কিকজটালাইজি জমৌজা মানকচত্রগুকল হালো জটকেল েযেহার েকর মূল জমৌজা মযাপ্গুকলকত 

স প্াকরমকপ্াজ েকর  াচাই-োোই েরা হকে। এই প্রীক্ষাটি ইউকিকি এেং সাকভট  ফামট েতৃট ে কন  ক্ত কনজ 

কনজ েমীকদর জ ৌথ দল কনকয় সম্পন্ন েরা হকে। এই সম্পাদনা প্ল্ট দ্বারা সমস্ত সম্ভােয ত্রুটি (অন প্কস্থত 

আেট স, দবিূযত্ আেট স, ভ ল ো অন প্কস্থত েহুভ জ জলকেল, টিে অেস্থান এেং আইকি ইতযাকদ) জচে 

েরা হকে।  জমৌজা মানকচকত্রর কিকজটাইকজশন চূোন্ত েরার প্র, সফট এেং হািট  েকপ্ উভয় তথয িেল্প 

প্করচালে (কপ্কি) োকে জমা জদওয়া হকে। 

 

৯. জমৌজা মানকচত্র   ক্তেরণ এেং োকি এলাো জিমাকেট শন 

জমৌজা মানকচত্রগুকলর   ক্তেরণ ArcGIS সফ্টওয়যার েযেহার েকর সম্পন্ন েরা হকে জ িাকন জকরপ্েৃত 

কজকসকপ্এস গুকল টিআইকস প্কয়ট কহসাকে েযেহার েরা হকে। তারপ্কর সে কজও-করফাকরকসং েরা জমৌজা 

শীটগুকলা   ক্তেরণ েরা হকে এেং জমৌজা মানকচত্রটি ArcGIS েযেহার েকর িস্তুত েরা হকে ।ভূ-

জরফাকরকসি জমৌজা মানকচত্র মূল জমৌজা জস্ক্কল ততকর েরা হকে। এই মযাপ্ জলআউট িকজক্ট কিকরক্টর 

(কপ্কি) জে হািট  এেং সফট কেনযাকস জমা জদওয়া হকে। 

 

োকি এলাোটি জ ৌথ দল দ্বারা কনিটাকরত হকে, িেল্প প্করচালে (কপ্কি) দ্বারা  থা থভাকে স্বাক্ষকরত 

এেং অন কমাকদত হওয়ার প্র িেল্প এলাো কহসাকে কেকেকচত হকে। জমৌজা মানকচত্র   ক্তেরণ েরার সময় 

িান্ত কমলেরণ কপ্কি সকি প্রামশট েকর েরা হকে। 

 

১০. কজআইএস মানকচত্র জলআউট িস্তুকত 

িেল্প প্করচালে (কপ্কি) এর সাকথ প্রামশটিকম এেটি আদশট মানকচত্র কেনযাস উন্নত েরা হকে। জস্ক্ল, 

োগকজর আোর এেং কগ্রিটি মানকচকত্রর জলআউট এর জনয িস্তুত েরা হকে  া কপ্কি দ্বারা কনকদটষ্ট েরা 

হকে। মানকচকত্রর তেকশষ্টযগুকলর জনয জলকজন্ড কনেটাচন েকর হকে িতীে িতীে ArcGIS- এ এেটি আদশট 



 চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 

চট্টগ্র়াম জজল়া: ঝ ুঁ রে সংবেদনশীল ভূরম েযেহ়াি পরিেল্পন়া (এমইউরিরপ)এি আওি়ায় 

রমিসি়াই উপবজল়াি জনয জভৌি অেে়াঠ়াবম়াগি জরিপ এেং জমৌজ়া ময়াপ স্ক্য়ান, রিজজট়াল়াইবজশন, সম্প়াদন়া, রপ্ররটং ইিয়ারদ উন্নয়ন পরিেল্পন়া 

প্রণয়ন 

 

6 | P a g e  

 

কেনযাস কেোকশর জনয েযেহার েরা হকে। কেকেএস কজও জোি িশাসকনে ইউকনকটর জনয েযেহার েরা 

জ কত প্াকর। 

 

ি) সযাকটলাইট ইকমজ এেং জমৌজা মযাকপ্র মািযকম জেজ মযাকপ্র িস্তুকত 

১. মানকচত্র অকভকক্ষপ্ কসকেম 

 

মানকচত্রটি কেটিএম জোঅকিট কনকট উপ্স্থাপ্ন েরা হকে।  থা থ প্যারাকমটারগুকল সংগ্রহ েরকত এেং 

মানকচকত্রর িকজকক্টর সময় এটি োস্তোয়ন েরার জনয জকরপ্ সংস্থার িকয়াজন হকে। 

 

২. কজও জরফাকরকসং এর মান কনয়ন্ত্রণ 

কজও-করফাকরকসংকয়র গুণমান এেং কনভ ট লতা কনকিত েরকত সাকভট  ফামটকে GCP প্কয়টগুকল এেং GCP 

প্কয়টগুকল েযেহার েকর মানকচকত্রর কজও-করফাকরস সহ সমস্ত প্করমাপ্ গ্রহণ েরকত হকে। 

 

৩. গ্রাউন্ড েকরাল প্কয়ট কনেটাচন (GCP) 

িকতটি জমৌজা শীট এর জনয মাটিকত অন্তত ৮টি কজওকস (TIC) কনেটাচন েরা উকচত জকরপ্ প্করচালনা 

েরার জনয । সাকভট  ফামট েতৃট ে কনকয়াগেৃত েমীকদর জ ৌথ দল এেং ইউকিকি কজএসকপ্ কনেটাচন েরকে। 

ভূ-করফাকরকসি (X,Y,Z) স্থায়ী জেঞ্চ মােট  (BM) স্তম্ভগুকল অকভন্নভাকে কেতরণ েরা হকয়কে  া িেল্প 

এলাো জ কে জমাট স্থানাঙ্ক, োঠাকমাগত তেকশষ্টয এেং ভূকম জকরপ্ এ েযেহার েরা হকে জকরপ্  া কপ্কি 

এর কনকদট কশর কভকিকত প্করচাকলত েরকত হকে। কেএম স্তকম্ভর নেশা অঙ্কন িেল্প প্করচালে (PD) দ্বারা 

অন কমাকদত হকে। 

 

৪. গ্রাউন্ড ট্র্ কথং জনয GCP জকরপ্ 

 

িকতটি জমৌজা শীটগুকলর জনয েমপ্কক্ষ ৮ টি GCP প্কয়ট কনেটাচন েরকত হকে এেং RTK GPS েযেহার 

েরা হকে। আরটিকে কজকপ্একসর েনকফগাকরশন এরসকেটাচ্চ স্তকরর কনভ ট লতার সাকথ সেটকশি ি  কক্তর হকত 

হকে। 

৫. সযাকটলাইট ইকমজ সংগ্রহ 

সযাকটলাইট ইকমজ এেং জিটা িকয়াজনীয় কজওকরফাকরকসং এেং গ্রাউন্ড ট্র্ কথং এর সাকথ UDD জথকে 

সংগৃহীত হকে। 
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৬. জেজ মানকচত্র িস্তুকত 

সযাকটলাইট ইকমজ এেং জমাজা তথয জথকে িাপ্ত তথয েযেহার েকর জেজ মানকচত্র িস্তুত েরা হকে। 

 

গ. তেকশষ্টয জিটা সংগ্রহ, িাটাকেজ জিকভলপ্কমট এেং করকপ্াটট  িস্তুকত  

১. সঠিে জস্ক্কল মানকচত্র ম দ্রণ 

জকরপ্টি সম্পন্ন েরার প্কর এেং সমস্ত কজআইএস িকিয়ােরণ েরার প্কর, মযাপ্টি জকরপ্ সংস্থা দ্বারা 

ম দ্রণ েরকত হকে। মানকচত্রগুকল  থা থ টীো, কশকরানাম এেং কেংেদকন্ত সহ জস্ক্ল ১:৯৯০ এ ম দ্রণ েরা 

হকে। মানকচত্র কেনযাকসর জনয রকের জগ্রকিং এেং িতীে ক্লাকয়কটর মান অন  ায়ী হওয়া উকচত। 

 

২. কিকজটাইি মানকচকত্রর তেকশষ্টয জিটা জেজ 

 

আমরা স্থাকনে িাটাকেজ জথকে ততকর েরা প্ৃথে প্ল্ট নম্বর সহ জমৌজা মানকচকত্রর সমস্ত তেকশষ্টযগুকলর  

জিটা জমা জদে।  

 

৩. জকরপ্ িকতকেদন 

সমস্ত জকরপ্ সম্পন্ন েরার প্কর এেটি সমীক্ষা িকতকেদন, সাকভট  ফাকমটর অগ্রগকত িকতকেদন সহ জমা 

কদকত হকে। 

 

৪. সাংকেিাকনে েযেস্থা 

সাকভট  ফামট দ্বারা সম্পাকদত োজগুকল নজরদাকর, জচে এেং জ াগাক াগ েরার জনয ক্লাকয়ট এেটি েকমটি 

গঠন েরকে। 

 

৫. দল গঠন 

 
জকরপ্ সংস্থাটি TOR জত উকল্লকিত েমটগুকল সম্পন্ন েরার জনয এেটি অতযন্ত জ াগযতাসম্পন্ন দল গঠন 
েরকে। উপ্করাক্ত োকজর উপ্র িকশক্ষণ িদাকনর জনয প্ টাপ্ত েমী এেং ি  কক্তগত দক্ষতা িকয়াজন। 

 

৬. জেঞ্চ মােট স (BM) / গ্রাউন্ড েকরাল প্কয়ট (GCP) কনমটাণ ও িকতষ্ঠা  

দিিার িেল্প এলাো িায় 5 কে.কম. সহ গ্রামীণ এলাোয় কগ্রি (স্তম্ভ 10‖X10‖, জেস 3'এক্স 3 ', উচ্চতা 
5') এ দবিযমান। RCC স্তম্ভগুকল অননয সনাক্তেরণ নম্বর কচকিত েরার জনয ততকর েরা হকে, সমিয় 
X, Y এই স্তম্ভগুকলর Y এেং Z মানটি ভকেিযকতর জরফাকরকসর জনয জেস মানকচকত্র কচকিত েরা হকে। 
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৭. অেোঠাকমাগত তেকশষ্টয জকরপ্ 

প্ করা িেল্প (গ্রামীণ ো গ্রামীণ-শহুকর কফ্রজ) এলাোর জনয োঠাকমাগত তেকশষ্টয এর জকরপ্ প্করচালনা 

েরা হকে। কেকডং টাইপ্, উচ্চতা, জমকঝ টাইপ্ এেং িকতটি জমকঝ েযেহার, কনমটাণ / েয়স, প্করোকরর 

জনসংিযার তথয সংগ্রহ, কেকডং মাকলোনা এেং তথয স্থানান্তর সহ কেদযমান কেদযমান োঠাকমার অেস্থান 

এেং মাত্রা (এক্স, ওয়াই, জজি মান) জনসংিযা প্ূেটাভাস, জহামকেি সীমানা, োসস্থাকনর এলাো, িকপ্ং 

প্যাটানট, িকপ্ং তীব্রতা, িকতটি প্করোকরর গযাকসর করসাকরর অেস্থান, ভাল অেস্থান, টিউে ভাল, প্ কুর, 

টযাপ্ ওয়াটার ইতযাকদ, স যয়াকরজ স কেিা সহ টয়কলট, কনরাপ্িা টযাংে এেং জিালা জড্রকনর সাকথ সামঞ্জসযপ্ূণট 

িাল (িােৃকতে ও মন িযসষৃ্ট), জলািাকরর িস কেভাগ কেকশি েকর িাল, এে ফ ট অন্তরসহ প্াহাকে 

এলাো এেং কেদযমান রুট / রাস্তা, োুঁি, িাইে, েক্স োলভাটট , স্লুইস জগট িভৃকত সে গাে কনয়ন্ত্রণ 

োঠাকমা ইতযাকদ। েনযা ও োসস্থান, ভূকম জকমর ফসল সংগ্রহ, নদীঘাট / গঞ্জ, জরলওকয় জেশন ও জরলওকয় 

লাইন, সমস্ত িরকনর সেে, কেদযমান কেদযমান আকলা / তেদ যকতে অেস্থান, জটকলকফান জপ্াে এেং জাতীয়  

ectric কগ্রি / টাওয়ার / ট্র্াসফরমার, গযাস, জল, স যকয়জ লাইন ইতযাকদ । 

 

অেোঠাকমাগত তেকশষ্টয জকরপ্ সংস্থাটি আরটিকে কজকপ্এস কদকয় ১২.৬২ েগটকেকলাকমটাকরর আঞ্চকলে জকরপ্ 

এেং শহুকর এলাোর জনয জমাট জেশন জকরকপ্র আওতায়,  জমাট প্াহাে এলাো ১,৩০,০০ েগটকেকলাকমটার 

/৩২১৪.৪০ এের এর ১০% প্াহাে এলাোর জকরপ্ েরা হকে (গণনা েরা হকয়কে কজআইএস জথকে) এেং 

িেল্প এলাো (ট্র্যাকেং ও েযাকনল) এর জমাট জেশন সমীক্ষা, জমাট জপ্ল্ইন এলাো (379.80 েগটকেকলাকমটার 

/ 93850.11 এের) এর ৫০% সমতল এলাো জকরপ্ (কজআইএস জথকে গণনা) সযাকটলাইট ইকমজ জথকে 

এেং গ্রাউন্ড জচকেংকয়র মািযকম গ্রামীণ জকরপ্ RTK কজকপ্এস কদকয় এেং িেল্প এলাোয় জমাট জেশন জকরপ্ 

মািযকম িিান েসকত জকরপ্ েরা হকয়কে। (RTK কজকপ্এস দ্বারা েযেহৃত সে িরকনর জকরপ্), জমাট জপ্ল্ইন 

এলাোর 50% সমতল এলাো জকরপ্ 379.80 েগটকেকলাকমটার / 93850.11 এের (কজআইএস জথকে 

গণনা) উপ্গ্রহ কচকত্রর সাকথ গ্রামীণ জকরপ্ এেং আরটিকে কজকপ্এস এেং জমাট মািযকম েসকত স্থাপ্ন েযতীত 

গ্রাউন্ড জচকেং িেল্প এলাোর জেশন জকরপ্ (আরএল  াচাইেরণ এেং অনযানয তথয সংগ্রহ), এর সাযে  

নগর জকরপ্ এর জনয আরটিকে কজকপ্এস এেং িেল্প এলাোয় আঞ্চকলে এলাোর জমাট জেশন জকরপ্, জনয 

কমরসরাই শহুকর এলাোর জনয  দ ইটি কেএম কপ্লার , েকরয়রহাট নগর এলাোর জনয দ ইটি কেএম কপ্লার 

েযেহার েরা হকয়কে। উপ্গ্রহ কচকত্রর মািযকম গ্রামীণ জকরপ্ এেং আরটিকে কজকপ্এস এেং গ্রামীণ এলাোর 

জমাট জেশন জকরকপ্র মািযকম িিান েসকতগুকলর স্থল-প্রীক্ষণ। িকতটি ইউকনয়ন গ্রামীণ জকরপ্ এলাোর 

জনয কেএম কপ্লার এেটি েযেহার েরা হকয়কে । কেকভন্ন িরকনর জকরপ্ (কপ্কি দ্বারা কনকদট কশত) এেং 

োকিজ (জকরকপ্র মানকচত্র এেং ম দ্রণ েকহভ ট ত কেকভন্ন স্তকরর কপ্কি সহ প্রামকশট চূোন্ত েরা হকে)। 



 চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 
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রমিসি়াই উপবজল়াি জনয জভৌি অেে়াঠ়াবম়াগি জরিপ এেং জমৌজ়া ময়াপ স্ক্য়ান, রিজজট়াল়াইবজশন, সম্প়াদন়া, রপ্ররটং ইিয়ারদ উন্নয়ন পরিেল্পন়া 
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৮। জটাকপ্াগ্রাকফে জকরপ্ 

 

জটাকপ্াগ্রাকফে িাটাকেসটি 3-কি (চার েযান্ড কজও-করফাকরকসি) ইকমজ হকত প্াওয়া  াকে এেং প্রেতী 

িস জচে ও গ্রাউন্ড ট্র্ কথং RTK-GPS  এবং জমাট জেশন বযবহার কযর করা হয়েযে যা সেে, েনযা 

োুঁি এেং অনযানয জড্রকনজ এর অেোঠাকমাগত তেকশকষ্টযর অেস্থান এেং সাকরেদ্ধেরণ হকত 3-কি জিটা 

(X, Y, Z মান) াচাই েকরকে । সমভূকম, জলািার, িালপ্ালা, েন ইতযাকদর েন্ধ সীমানা / সীমানা, 

সমতল উচ্চতার জনয জক্লাজি আউটলাইন ১০/৫ কমটার েযেিাকন জনয়া হকয়কে এেং সমতল উচ্চতা ো 

ভূকম স্তর, ১ কম. প্াহাে এলাো, সম কদ্রর এলাোর জনয ও এেই েযেিান জনওয়া হকয়কে ।সম দ্র এলাোর 

জনয  থা থ অন্তেটতীোলীন েযেিান এেং িাই, োুঁি, রাস্তা, জরল সেে, নদী েযাংে, জরল লাইন 

ইতযাকদর জনয জক্লাজ ইনটারভাল  িকয়াজন।  

 

৯। অনযানয জকরপ্ এেং গকেিণা 

ে। উন্নয়ন ো টিকমর জকরপ্: সাইট প্ল্যান, নত ন উন্নয়ন িেকল্পর জকম অকিগ্রহণ প্করেল্পনাগুকল সংগ্রহ 

এেং RF ১:৯৯০ এর মানকচকত্র উপ্স্থাকপ্ত েরকত হকে । 

ি। জনসংিযা োকিজ: জনসংিযার প্করসংিযান সে সম্ভােয উৎস জথকে সংগহৃীত হকত হকে, জ মন: 
(ে) আদমশুমাকর।  
(ি) কমউকনকসপ্াল জরেিট , 
 
কেদযমান জনসংিযার কেকিিণ কনম্নকলকিত তেকশষ্টয হকত আনা উকচত- 
 
 
(i) প্ রুি / মকহলা অন প্াত, (ii)  েয়স-ক ৌন কপ্রাকমি, (iii) জনসংিযা েৃকদ্ধর / প্তকনর োরণ 
(জকন্মর হার, 
মৃত য হার, ইকমকগ্রশন, অকভোসন) / জপ্ৌর সীমানা েৃকদ্ধ, ইতযাকদ 
 
(iv) জনগকণর সািারণ অথটননকতে অেস্থা। 
 
 
গ। সেে জকরপ্: এই জকরকপ্র মকিয কেদযমান সেকের কেস্তাকরত কেেরণ জ মন ফ টপ্াকথর িরন এেং 
অেস্থা, কেদযমান িস্থ এেং ভকেিযকতর সম্প্রসারকণর সম্ভােনা সম্পকেট  গকেিণা েরা উকচত এেং  থা থ 
েযািযামূলে জনাট উপ্স্থাপ্ন েরা উকচত। সেে জকরপ্ অন িম, জনটওয়ােট  এেং সঞ্চালন প্যাটানট অন্তভ ট ক্ত 
েরা হকে। জিালা স্থান, সম্পেট , ইতযাকদ ও এর অন্তভট ক্ত হকে । 
 

 



 চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 

চট্টগ্র়াম জজল়া: ঝ ুঁ রে সংবেদনশীল ভূরম েযেহ়াি পরিেল্পন়া (এমইউরিরপ)এি আওি়ায় 

রমিসি়াই উপবজল়াি জনয জভৌি অেে়াঠ়াবম়াগি জরিপ এেং জমৌজ়া ময়াপ স্ক্য়ান, রিজজট়াল়াইবজশন, সম্প়াদন়া, রপ্ররটং ইিয়ারদ উন্নয়ন পরিেল্পন়া 
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ঘ। প্াকন সরেরাহ: 

(ে) উৎস এেং কেদযমান িসাকরত সরেরাহ মানকচকত্র জরেিট  েরকত হকে এেং তার ভকেিযকতর সম্প্রসারণ 

জিাগ্রামটি কেকভন্ন রকে প্াশাপ্াকশ জদিাকনা উকচত। 

 

(ি) জপ্ৌরসভা ো জনস্বাস্থয িকেৌশল অকিদপ্তকরর ো অনয জোন উপ্  ক্ত সংস্থা জথকে প্াকন সরেরাহ এেং 

ভকেিযৎ কেস্তাকরর ভকেিযৎ েমটসূকচর েযাপ্াকর িারণা কনকত হকে । 

ে। কেদ যৎ সরেরাহ: 

(ে) কেদযমান কেদ যৎ সরেরাকহর উৎস এেং সম্ভােয ভকেিযত সম্প্রসারকণর ক্ষমতা  থা থ মানকচকত্র 

উপ্স্থাপ্ন েরকত হকে। 

(ি) কেদযমান সরেরাকহর লাইন এেং ভকেিযকতর সম্ভােয লাইন এেই মানকচকত্রর প্াশাপ্াকশ কেকভন্ন রকে 

প্াশাপ্াকশ উপ্স্থাপ্ন েরকত হকে । 

চ। জটকলকফান জসো: 
 
(ে) জটকলকফান এক্সকচঞ্জ এেং ভকেিযকতর জিাগ্রাকমর িরন। 
 
(ি) কেদযমান জ াগাক াগ লাইন এেং ভকেিযকত সম্ভােয কেস্তার প্াশাপ্াকশ জদিাকনা হকে। 
 
ে। শহকরর েকৃদ্ধ: ভকেিযকত সম্প্রসারকণর িস্তাে এর জনয কেদযমান জপ্ৌর এলাোর গ্রাকফে সামগ্রী সহ 

ঐকতহাকসে প্টভূকম সংগ্রহ েরা উকচত এেং কেস্তাকরত তথয উপ্স্থাপ্ন েরা উকচত। 

 

জ। জেনাোটা: প্াইোরী এেং ি চরা জেনাোটা এর আওতায় আলাদা জদাোন এেং োকণকজযে িকতষ্ঠান 

জরেিট  েরা উকচত। গত ১০ েেকর শকপ্ং এর েকৃদ্ধ ো হ্রাস েরা উকচত এেং েৃকদ্ধ ো প্তকনর োরণগুকলর 

েযািযামূলে জনাটগুকল উপ্স্থাপ্ন েরা উকচত। 

ঝ । জপ্ৌরসভা োকজট: গত প্াুঁচ েেকরর জনয জপ্ৌরসভা োকজট সংগ্রহ েরা উকচত এেং জপ্ৌরসভার ক্ষমতা 

তাকদর উন্নয়ন েমটোন্ডগুকলর সাকথ সম্পকেট ত েযািযামূলে জনাট কদকয় উপ্স্থাপ্ন েরা উকচত। 

ঞ। জপ্ৌরসভার অজট ন: শহকরর কনজস্ব মানকচত্র এেং িোশনাগুকল েই-েই আোকর সংগ্রহ এেং উপ্স্থাপ্ন 

েরা উকচত। 

ে। শহকরর েকৃদ্ধ: ভকেিযকত সম্প্রসারকণর িস্তাে এর জনয কেদযমান জপ্ৌর এলাোর গ্রাকফে সামগ্রী সহ 

ঐকতহাকসে প্টভূকম সংগ্রহ েরা উকচত এেং কেস্তাকরত তথয উপ্স্থাপ্ন েরা উকচত। 



 চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 

চট্টগ্র়াম জজল়া: ঝ ুঁ রে সংবেদনশীল ভূরম েযেহ়াি পরিেল্পন়া (এমইউরিরপ)এি আওি়ায় 

রমিসি়াই উপবজল়াি জনয জভৌি অেে়াঠ়াবম়াগি জরিপ এেং জমৌজ়া ময়াপ স্ক্য়ান, রিজজট়াল়াইবজশন, সম্প়াদন়া, রপ্ররটং ইিয়ারদ উন্নয়ন পরিেল্পন়া 
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জ। জেনাোটা: প্াইোরী এেং ি চরা জেনাোটা এর আওতায় আলাদা জদাোন এেং োকণকজযে িকতষ্ঠান 

জরেিট  েরা উকচত। গত ১০ েেকর শকপ্ং এর েকৃদ্ধ ো হ্রাস েরা উকচত এেং েৃকদ্ধ ো প্তকনর োরণগুকলর 

েযািযামূলে জনাটগুকল উপ্স্থাপ্ন েরা উকচত। 

 
ঝ । জপ্ৌরসভা োকজট: গত প্াুঁচ েেকরর জনয জপ্ৌরসভা োকজট সংগ্রহ েরা উকচত এেং জপ্ৌরসভার ক্ষমতা 

তাকদর উন্নয়ন েমটোন্ডগুকলর সাকথ সম্পকেট ত েযািযামূলে জনাট কদকয় উপ্স্থাপ্ন েরা উকচত। 

  
ঞ। জপ্ৌরসভার অজট ন: শহকরর কনজস্ব মানকচত্র এেং িোশনাগুকল েই-েই আোকর সংগ্রহ এেং উপ্স্থাপ্ন 

েরা উকচত। 

ট। কনষ্পকি প্করকসো: আেজট না সংগ্রহ ও কনষ্পকি প্দ্ধকতগুকল সমীক্ষা েরা উকচত এেং মন্তকেযর সাকথ 
উপ্স্থাপ্ন েরা উকচত। েেরস্থান, সমাকি স্থল ইতযাকদ  জকরপ্ েরা এেং উপ্স্থাপ্ন েরা উকচত। কনোশী 
কনষ্পকি প্দ্ধকতর জকরপ্ েরা উকচত এেং কচকেৎসা উকিদ সম্ভােয অেস্থান এর সকি মন্তেয উপ্স্থাপ্ন েরা 
উকচত। 
 

ঠ। হাইকড্রালকজ: কনষ্কাশন জনটওয়ােট , 50 কমটার েযেিাকন িস্থ, িোহ িাইভারশন,  জঢকে / আেৃত, 

কনষ্কাশন েযেস্থা, , প্াকন স্তর, কনষ্কাশন স্তর (োঠ, প্াো, জসকম-প্াো) আউটকলট, িস জসেশ, েযাচকমট 

ও সাে েযাচকমট এেং িাথকমে, মািযকমে ও তত্রমাকসে জড্রন, িোহ কদে, জড্রকনর সািারণ ঢাল ইতযাকদর 

সনাক্তেরণ।  

ি । েৃকি জকরপ্: জমাট েৃকি জকম, মাটির িোর, ফসকলর প্যাটানট, তীব্রতা, জমৌস কম তেকচত্র য, জসচ দ্বারা 

েৃকি জকম েভাকরজ, েৃকি ভূকম হ্রাকসর হার ইতযাকদ েৃকি জকরপ্ এর আওতাভ ক্ত । জকরপ্ সংস্থাটি িাপ্ত 

জকরকপ্র ফলাফল এেং গকেকিত অঞ্চকলর আউটপ্ ট এর কভকিকত করকপ্াটট  ততকর েরকে, িেল্প এলাোর সম্ভােয 

এেং সম্ভােয ভকেিযত দিূকণর সম্ভােয গুণমাকনর সাকথ সম্ভােয িকতোরমলূে প্দকক্ষপ্ এেং িেল্প এলাোর 

জনয অকভক াজন সহ সম্ভােয সমীক্ষা িদশটন েরকে। সমস্ত সংগহৃীত প্করকেশ দিূণ এেং দ ক টাগ সম্পকেট ত 

তেকশষ্টয এেং স্থানীয় তথয জকরপ্ সংস্থা দ্বারা অনযানয স্থানীয় িাটাকেকসর সাকথ সং  ক্ত েরা হকে। সমস্ত 

তথয জমৌজা মানকচত্র এেং কজআইএস িাটাকেস প্করেহন েরা উকচত। 

১.৪.২ কিয়ােলাকপ্র স ক াগ 
 

ে। এমইউকিকপ্ এলাোয় কভকজট 

i. জকরপ্ সংস্থাগুকলর দলীয় জনতা এেং / অথো িেল্পটির অনয দকলর সদসযকদর িিানত দ টি 

উকেকশয এমইউকিকপ্ অঞ্চকলর প্করদশটন েরকত হকে: 



 চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 

চট্টগ্র়াম জজল়া: ঝ ুঁ রে সংবেদনশীল ভূরম েযেহ়াি পরিেল্পন়া (এমইউরিরপ)এি আওি়ায় 
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ii. িথমত, এলাো, তার সমসযা এেং সম্ভােনা সম্পকেট  এেটি forehand জ্ঞান অজট ন েরকত 

হকে । 

iii. কদ্বতীয়ত, জনসািারণ এেং স্থানীয় জেেকহাডারকদরকে এেটি দ ক টাগ রক্ষাোরী ভূকম েযেহাকরর 

প্করেল্পনা সম্পকেট  সকচতন েরকত হকে । 

ি। োকি এলাো কনিটারণ 

i. জকরপ্ দল ভকেিযকত উন্নয়ন / সম্প্রসারণ, ক্ষমতা, দ ক টাগ কস্থকতস্থাপ্েতা ক্ষমতা, েকহরাগত 

এেং অনযানয আন িকিে স্থানীয় উপ্াদানগুকলর জনয সম্ভােয স্থানীয় চাকহদার উপ্র কভকি েকর 

অিযয়ন এলাোটি(অথো এলাোটিকে েতট মান MUDP প্যাকেকজর অিীকন আিাকদত েকর) 

কনিটারণ েরযব। 

ii. োঠাকমাগত প্করেল্পনা প্ রাশাভা এলাো এেং এর সংলগ্ন (শহুকর ও গ্রামীণ) সীমানা এলাোয় 

প্করচালনা েরকত হকে এেং োঠাকমা প্করেল্পনার (কেৌশলগত স্তর)  স্থানীয় জেেকহাডারকদর 

সাকথ ২0 েেকরর  িকয়াজন অন সাকর কেকেচনার কভকিকত িস্তুত েরা হকে। ইউকিকি ইকতামকিয 

৩৬ টি কপ্আরএ জসশন এেং দ কটা েমটশালার আকয়াজন েকরকে  া প্ রাশাভাকত অন কষ্ঠত হকয়কেল, 

িায় ১০ টি ইউকনয়ন, নাগকরে সমাজ, সাংোকদে ও কমরসরাইকয়র সািারণ মান িকদর কনকয়। 

প্াশাপ্াকশ িেল্প এলাোর দকৃষ্ট, মকনাভাে, দকৃষ্টভকি এেং উন্নয়ন সম্ভােনা জানকত দ টি েমটশালা 

প্করচালনা েরা হকয়কে। োস্তোয়ন প্করেল্পনার কভকিকত োজ েরকে। 

 

গ। কেদযমান অেস্থার সাকভট 

i. অন কমাকদত কেনযাস অন  ায়ী আমরা কেস্তাকরত অেোঠাকমাগত তেকশষ্টয জকরপ্ এেং এমইকিকপ্ 

এলাোর গকেিণা চাকলকয়  াে এেং িাথকমে ও মািযকমে উৎস হকতও জথকেও তথয সংগ্রহ 

েরে। 

ii. জকরপ্ সংস্থা সে িরকনর জকরপ্ করকপ্াকটট র জনয দায়ী হকে। 

iii. গকেিণা এলাোয় িাথকমে ও মািযকমে উৎস এেং জপ্ৌরসভা ও জাতীয় শহুকর উভয় প্াশাপ্াকশ 

সামাকজে-অথটননকতে ও জনসংিযাতাকিে তথয এেং তথয সংগ্রহ / সংগ্রহ েরকত হকে । 

iv. সংগৃহীত তথয এেং তথয কেকিিণ অনুযা়েী দ ই জপ্ৌরসভার ভকেিযকতর (১৫-২০ েের)এর 

জনসংিযার েযাপ্াকর এেটি প্েূটাভাস জদয়ার প্াশাপ্াকশ কেকভন্ন প্করকসো, োঠাকমাগত ও সামাকজে 

অেোঠাকমাগত স কেিা, েমটসংস্থান সৃকষ্ট, হাউকজংকয়র জনয তাকদর িকয়াজনীয়তাগুকল মূলযায়ন 

েরা হকে। িস্তাকেত সেে, জড্রন, জিলার মাঠ, কেকনাদন জেে, অনযানয প্করকেশগত ও 



 চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 

চট্টগ্র়াম জজল়া: ঝ ুঁ রে সংবেদনশীল ভূরম েযেহ়াি পরিেল্পন়া (এমইউরিরপ)এি আওি়ায় 

রমিসি়াই উপবজল়াি জনয জভৌি অেে়াঠ়াবম়াগি জরিপ এেং জমৌজ়া ময়াপ স্ক্য়ান, রিজজট়াল়াইবজশন, সম্প়াদন়া, রপ্ররটং ইিয়ারদ উন্নয়ন পরিেল্পন়া 
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সামাকজে অেোঠাকমার মত কেকভন্ন জসো এেং স কেিা জনয িকয়াজনীয়তার অকিোর ও 

িকয়াজনীয় জকমর সঠিে েযেহার কচকিত েরকত হকে। 

 

প্করেল্পনা প্যাকেকজ, শহকরর উন্নয়কনর জনয, জনসংিযা এেং শারীকরে কেোকশর কনদশটনগুকলর উপ্র 

কনভট র েকর সংকিষ্ট অঞ্চল / েযেহার, সঞ্চালন জনটওয়ােট , ইউটিকলটি প্করকিোকদ, সামাকজে জসো / 

স কেিা িদান এেং তাকদর ভকেিযত িকয়াজনীয়তাগুকলর  থা থ অেস্থান সনাক্ত েরকত হকে । 

ঘ। কনষ্কাশন কসকেকমর মূলযায়ন 

i. জকরপ্ সংস্থাগুকল শহকরর কেদযমান ে িােৃকতে ও মন িযসৃষ্ট জড্রকনজ কসকেমকে সনাক্ত েরকে 

এেং েনযার ক্ষয়ক্ষকতর প্করমাণ  জ িাকন সেকচকয় গুরুতর জসগুকল কনিটারণ েরকে ।কসগুকল 

কনিটারকণর জনয কনষ্কাশন ও স্থানীয় নদী েযেস্থার প্দ্ধকতগুকল তদন্ত েরকে। 

ii. জকরপ্ সংস্থাগুকলর প্াকন িোহ, জল স্তর, েনযার সময়োল, প্লল প্করেহন এেং নদী িস 

কেভাকগর প্করমাণ কচকিত েরকত হকে। দলটি এলাোর জনয ক্ষয় মকিল িস্তুত েরকে এেং 

েনযার িোহ এলাো কচকিত েরকে। 

iii. েনসালকটট টিম িাসকিে সংস্থাগুকল দ্বারা উৎপ্াকদত েনট যর এেং স্থাকনর মানকচত্রগুকল অিযয়ন 

েরকে এেং প্ রাশাভার জনয উপ্লব্ধ প্ূেটেতী জড্রকনজ মাোর প্ল্যান প্ টাকলাচনা েরকে। 

iv. এই েযাপ্াকর েনসালটযাটরা েযাটসকমট এলাোর জনয কনগটমন গণনা সহ সমস্ত িাসকিে কেিয় 

কেকেচনা েরকে; িস্তাকেত জড্রকনজ কসকেকমর িাথকমে িরচ িাক্কলকনর সাকথ তাকদর মাপ্, িরন 

এেং জগ্রকিকয়ট এেং িারণ অঞ্চল সহ িিান এেং জসকেন্ডাকর জড্রনগুকলর নেশাগুকলা কেকেচনা 

েরকত হকে। 

ে। তথয সংগ্রহ 

i. প্ রাশাভা মানকচত্র, মাোর প্ল্যান, এেং ভূকম েযেহার প্করেল্পনা, আঞ্চকলে ও জাতীয় উচ্চতর 

কেোশ প্করেল্পনা, দ ঘটটনা প্করসংিযান, অকগ্নসংক াগ, সংিযা এেং প্ রাশাভাকত কনেকন্ধত 

 ানোহনগুকলর িরন এেং চলমান এেং িস্তাকেত সেে সংস্ক্ার সম্পকেট ত িকয়াজনীয় তথয 

মূলযায়ন এেং সংগ্রহ েরকত হকে। 

ii. অকতকরক্ত জিটা িকয়াজনীয়তা কনিটারণ েরকত হকে, জটিল অকতকরক্ত জিটা জ গুকলা 

েতট মাকন   সহজলভয নয়, প্ নকমটলন এেং ট্র্াকফে সাকভট গুকলর মািযকম জসগুকলা সংগহৃীত হকে। 

এটি েতট মান ট্র্যাকফকের প্করমাকণর অন মান এেং ভকেিযকতর ট্র্যাকফে েৃকদ্ধর প্ূেটাভাকস সহায়তা 

েরকে এেং ট্র্যাকভল প্যাটানট, ট্র্যাকফে কেকরাকির জক্ষত্রগুকল এেং তাকদর অন্তকনটকহত োরণগুকল 

সনাক্ত েরকে। 
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১.৫ কিয়ােলাপ্ কেভাগ 
১.৫.১ চ কক্ত স্বাক্ষর 
 
ইউকিকি এেং কজওমােট -টিলার এর   গ্ম উকদযাকগর চ কক্ত স্বাক্ষকরত হকয়কে ১৪ নকভম্বর ২0১৭-এ প্যাকেজ 
-১ এর জনয: অেোঠাকমাগত তেকশষ্টয জকরপ্ এেং জমৌজা মানকচকত্রর স্ক্যাকনং, 
কিকজটাইকজশন, একিটিং, কিকটং ইতযাকদ। কমরসরাইকয়র জনয জিকভলপ্কমট প্ল্যাকনর আওতায় আকে 
 ু চট্টগ্রাম জজলা: ঝ ুঁ কে সংকেদনশীল জকম েযেহাকরর প্করেল্পনা (এমইকি) । 

  
১.৫.২ েমটসূকচর িস্তুকত 
িেকল্পর ো টিমগুকলর জনয োকজর সময়সূকচর িস্তুকত এেং সমিয় মাইকিাসফ্ট িকজকক্টর সাকথ চূোন্ত 

েরা হকয়কে। ড্রাফট প্ল্যানটি কপ্এমওর সাকথ জমা এেং আকলাচনা েরা হকয়কেল এেং সংকশাকিত সময়সূচী 

এই িকতকেদনটি অন্তভ ট ক্ত েকরকে। 

১.৫.৩ জমৌজা মানকচত্র সংগ্রহ, কিকজটাইকজশন এেং কজকয়ারফাকরকসং 
জমায়াজা সংগ্রহ েরা হকয়কে এেং টিওআর কনকদট কশো অন সরণ েকর কিকজটাইকজশন শুরু েরা হকয়কে। 

 
১.৫.৪ সযাকটলাইট ইকমজ িকসকসং জিটা সংগ্রহ 

সযাকটলাইট ইকমজ এেং জিটার িকয়াজনীয় কজওফাকরকসং ইকিকি  জথকে সংগৃহীত হকে। 
   
১.৫.৫ Reconnaissance জকরপ্:  
Reconnaissance জকরপ্ েরা হকয়কে এেং করকপ্াটট  ইউকিকি িেকল্পর প্করচালে এর জমা জদওয়া হকয়কে। 

 
১.৫.৬ জকরপ্ সরঞ্জাম িস্তুকত ো টিম:  

টিম  গঠকনর অগ্রগকত হকচে। ইনকসপ্শন িকতকেদনটি  িন িকফসর কপ্এমও েতৃট ে অন কমাকদত হকে, 

ত্খ্ন দলটি মাকঠ নামকে। 

১.৫.৭ িাথকমে তথয সংগ্রহ:  

িাথকমে তথয সংগ্রহ িাটাকেকসর জনয এেং সংক াজকন অন্তভ ট ক্ত েরা হকয়কে। 

  
১.৫.৮ জসকেন্ডাকর জিটা সংগ্রহ:  

কেিকিউকিকে, কেকেএস, কিওই, এসওকে ইতযাকদ কহসাে সংকিষ্ট কেভাগ জথকে চলকে। 
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১.৬ অনযানয কিয়ােলাপ্ 

 
কনম্নকলকিত জকরপ্ ো টিম TOR অন  ায়ী সঞ্চাকলত হকে 

 
১. আরটিকে কজকপ্এস, জমাট জেশন এেং 3 কি ইকমজ  
২. সামাকজে-অথটননকতে জকরপ্ 
৩. প্করেহন জকরপ্ 
৪. জলকেদ যৎ গকেিণা 
 
৫. নগর ও গ্রামীণ অথটনীকত জকরপ্ 
৬. অনযানয অিযয়ন 
৭. কেকনাদনমূলে জিালা স্থান 
৮. স্বাস্থয স কেিা 
৯. কশক্ষাগত স কেিা 

১০. দিূণ অিযয়ন 

১১. িস্তুকত এেং জমা জদওয়ার করকপ্াটট : কফড কভকজকটর এে সপ্তাকহর মকিয জমা জদওয়ার কসদ্ধান্ত 

কনকয়কে। 
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অিযায় ২ 
২. িেল্প জোঝা 
২.১ িেল্প উকেশয 
এমওকিকপ্ এলাোর জেৌশলগত প্করেল্পনা িণয়ন েরার লক্ষযগুকল কনম্নরূপ্ঃ টিওআর-কত জদওয়া হকয়কে: 

ে। উপ্কজলা শহকর উন্নয়কনর প্করেল্পনা প্দ্ধকতকত িিানিারার কিআরআর ততকর েরকত হকে  

• োঠাকমার প্করেল্পনা স্থানীয় স্তকরর প্াশাপ্াকশ অেোটাকমাগত োঠাকমাকত উন্নয়ন প্করেল্পনাগুকলকত 
কিআরআর মূলিারার গুরুত্বকে  হকে। 

• জকম েযেহাকরর প্করেল্পনা সমস্ত কনকদট কশো দ্বারা োস্তোয়ন েরার জনয গাইি েরা হকে । 
• এলাোটি িােৃকতে এেং manmade কেপ্দ জথকে জ  ঝ ুঁ কের ম কিাম কি হয় জসটির কেকিিণ েরা 

হকে । 

ি। প্ােকলে ও িাইকভট জসক্টর জিকভলপ্কমট (উপ্কজলা শহকর) োঠাকমাগত প্করেল্পনা অনযানয উন্নয়ন 
সংস্থা জথকে সহক াকগতার অিীকন গ্রহণ েরা উকচত। এেটি প্করকেশ কনকিত েরকত হকে  াকত অনযানয 
উন্নয়ন সংস্থা প্করেল্পনা িস্তুকত িকিয়ার সাকথ সহক াকগতা েকর ।  

১.  এেটি প্করেকল্পত প্ােকলে জসো এেং স কেিা িদান েরকত হকে । 
২.  োস্তোয়কনর জনয এেটি congenial প্করকেকশর জনয অংশগ্রহণমূলে িকিয়া কনকিত েরকত হকে । 

 
গ। মাকল্ট জসক্টর কেকনকয়াগ প্করেল্পনা িস্তুত েরকত হকে । 
- এলাো কভকিে অগ্রাকিোর সনাক্ত েরকত হকে  
১.  দ ক টাগ ঝ ুঁ কে েমাকনার প্করেল্পনা েরকত হকে 
২.  প্করেহন এেং ট্র্াকফে েযেস্থাপ্নার প্করেল্পনা  েরকত হকে 
৩. িকয়াজন অন  ায়ী অনযানয কনকদটষ্ট প্করেল্পনা েরকত হকে 
  
ঘ। জেসরোকর িাকতর উন্নয়কনর জনয কনয়ন্ত্রণ িদান 

• ভকেিযকতর কেোকশর কেিকয় স্বিতা এেং কনরাপ্িা কনকিত েরকত হকে । 
• উন্নয়ন জনয গাইি লাইন িদান েরকত হকে 
• ভকেিযকতর উন্নয়ন (কজলা শহকর) এর স ক াগ এেং সীমােদ্ধতা কেকেচনা েরকত হকে । 

  
চ। প্করেকল্পত উন্নয়ন িদান 
 
- জটেসই প্করকেশ কনকিত েরুন। 
  
২.২ িেল্প উপ্েরণ 
জরফাকরস শতট ােলী লযান্ড েযেহার প্করেল্পনা সম্পকেট  ি ে েষ্ট জদিকত জদয় না। েতট মান মাোর প্ল্যান 

প্যাকেকজর টিওআর জথকে িারণা েরা হকয়কে, প্করেল্পনার আওতািীন কেভাগগুকলর কতনটি উপ্াদান িেল্প, 
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প্করেল্পনা োঠাকমা, নগর এলাো প্করেল্পনা এেং েমট প্করেল্পনা / কেস্তাকরত এলাো প্করেল্পনাগুকলর 

অিীকন িস্তুত েরকত হকে। কনম্নকলকিত িকতটি িরকনর কেস্তাকরত কনকচ ত কল িরা হকলা  

 

২.২.১ োঠাকমাগত প্করেল্পনা 
 

ে। িারণা প্করেল্পনা এেং িারণা লক্ষয 

 

গঠন প্করেল্পনা, MUDP এলাোর আঞ্চকলে জিক্ষাপ্কট আগত শহুকর েকৃদ্ধর প্করকি এেং কদকের িম 

কচকিত েরকে এেং সামকগ্রে প্করেল্পনার উকেশযগুকল অজট কনর জনয িকয়াজনীয় কেকেকচত নীকতগুকলর এেটি 

কেসৃ্তত জসট সংজ্ঞাকয়ত েরকে। োঠাকমা প্করেল্পনা, িেৃতপ্কক্ষ এেটি ইকিতমূলে প্করেল্পনা  া জিালা-

জশি, এলাো কেোকশর জনয এেং েমট প্করেল্পনা এেং উন্নয়ন জিাগ্রামগুকলর জনয কেসৃ্তত নীকতমালা 

সরেরাহ েরকে । এটির িিান উন্নয়ন এেং গাইিলাইন প্রেতী কনম্ন স্তকরর প্করেল্পনা জ মন োঠাকমা 

প্করেল্পনা এেং ওয়ািট  অযােশন প্ল্যান এেং  কেশদ এলাো প্করেল্পনাগুকলর জনয এেটি কেসৃ্তত োঠাকমা। 

এই প্করেল্পনাটি জনসংিযা, ো টিম এেং তাকদর সম্পকেট র কেতরণ এেং প্ নঃেযেহাকরর জনয েৃকদ্ধ এেং 

প্করেতট নগুকল কনকদটশ েরকে এেং ভূকমর েযেহাকরর প্যাটানট  া ো টেলাপ্, সঞ্চালন ও উপ্ক াগ প্করকসোর 

এেটি জনটওয়াকেট র সাকথ এেকত্র েৃকদ্ধ প্াকে। 

 

ি। োঠাকমার প্করেল্পনা উপ্াদান 

 

েতট মান প্করেল্পনা প্যাকেকজর োঠাকমা প্করেল্পনা, প্করেহন ও জ াগাক াগ, হাউকজং, উন্ম ক্ত স্থান ও 

কেকনাদন, জপ্ৌরসভা-প্াকন সরেরাহ, কনষ্কাশন, েঠিন েজট য, সযাকনকটশন, প্করকেশ, শহুকর ঐকতহয, আইকন 

কদে সম্পকেট ত কেিয়গুকল নীকতগত কেিয়গুকল েভার েরকে। প্করেল্পনা ও উন্নয়ন, িাকতষ্ঠাকনে কদে, 

শহুকর অথট ও উন্নয়ন প্করেল্পনা িশাসন ও েযেস্থাপ্না। এটি মানকচকত্রর জস্ক্ল, প্করেল্পনার সময়োল 

এেং তার সংকশািন এেং সংকশািকনর প্দ্ধকতও েণটনা েরকে। 

 

গ। গঠন প্করেল্পনা োইল এেং কেনযাস 

 

োঠাকমার প্করেল্পনাটি প্াঠযসূকচর আোকর উপ্স্থাকপ্ত হকে, উন্নয়ন িেণতার জক্ষকত্র স্থান-সংিান্ত 

অগ্রাকিোরগুকলর  অন োদ, সমসযা েৃকদ্ধ, সমসযা সনাক্তেরণ েকর মানকচকত্র কচকিত েরা হকে । দকৃষ্টভকি 
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জোঝার জনয মানকচকত্র অন োদ েরা নীকতমালা। মানকচত্রটি জেেল কেসৃ্তত ভকেিযকত সম্ভােয কনকমটত এলাো, 

কেোকশর জনয সীকমত এলাো, উন্নয়ন সম্ভােযতার জক্ষত্রগুকল, িিান কেদযমান এেং িস্তাকেত জ াগাক াগ 

জনটওয়ােট  এেং অনযানয কেদযমান িিান তেকশষ্টয এেং ভূকম কচিগুকল জদিাকে। োঠাকমাটির প্করেল্পনা ২০ 

েেকরর জনয িস্তুত েরা হকে। গঠন প্করেল্পনা স িম উন্নয়কনর জনয স্থাকনে কনকদট কশো সকি আনকত 

হকে। 

 

২.২.২ নগর অঞ্চল প্করেল্পনা 
ে। িারণা এেং লক্ষয 

 

এই প্করেল্পনা প্যাকেকজ শহুকর এলাোর প্করেল্পনা, কেসৃ্তত প্ টাকয় উন্নয়ন িস্তাকের আোকর োঠাকমা 

প্করেল্পনা নীকত এেং জেৌশলগুকলর স্থানীয় অন োদ এর মািযকম অন্তভ ট ক্ত েরা হকে । শহুকর এলাোর 

প্করেল্পনাটি লক্ষয  ক্ত শহুকরর  উন্নয়কন এেং শহুকর োসস্থাকনর প্করকেশকে প্ নরুজ্জীকেত েরার জনয সংকিষ্ট 

েতৃট প্ক্ষকে কনকদটষ্ট উন্নয়ন িেল্প গ্রহণ েরকত সক্ষম েরকে। এই প্করেল্পনাটি িণয়ন েরার িিান উকেশয 

মাঝাকর জময়াকদ েৃকদ্ধর জনয শকক্তশালী সম্ভােনা রকয়কে এমন এলাোয় কেকভন্ন সংস্থার উন্নয়ন ো টিমগুকলর 

এেীেরণ এেং েকৃদ্ধর িতযাকশত আয়তনকে সামঞ্জসয েরকত প্াকর। শহুকর এলাো প্করেল্পনা িণয়ন েরার 

উকেশয হল উন্নয়ন কনয়ন্ত্রণ ফাংশন সহজতর েরা। 

 

• নগর এলাোর প্করেল্পনা িস্তাে ভূকম েযেহাকরর কেভাগগুকলর উপ্র কভকি েকর এেং মানকচত্র প্করেল্পনা 

নীকত অন সরণ েকর মানকচকত্রর উপ্র কভকি েকর ততকর েরা হকে এেং প্করেল্পনা অঞ্চল এেং আ 

occupancy ক্লাকস উকেশয এেং অকভিায়, অন কমাকদত এেং শতট   ক্ত েযেহাকরকর কনকদটশ েরকে। 

• প্করেল্পনার উকেশয োস্তোয়কনর জনয ভূকম উন্নয়ন জেৌশল। 

• ভূকম উন্নয়ন সম্পকেট ত   কক্তসিত মান িকতষ্ঠার লকক্ষয সািারণ উন্নয়ন কেিান,  া জোনও জজাকনং 

কেভাকগ থাো সকিও জোনও েযেহার ো সাইকট সািারণত িক াজয হকে । 

• প্করেল্পনাটির অগ্রগকতর সাকথ সাকথ জড্রকনজ / েনযা স রক্ষা, সেে প্করেহন ও ইউটিকলটি 

প্করকসোকদর সমান্তরাল মাকল্ট কেকনকয়াগ জিাগ্রাম িস্তুত েরকত হকে । 

 
ি। শহুকর এলাোয় প্করেল্পনার উপ্াদান েতট মান প্করেল্পনা প্যাকেকজ নগর এলাো প্করেল্পনা কেসৃ্তত স্তকর 
িায় সমস্ত এলাো স্তকরর ভূকম েযেহাকরর উন্নয়ন এেং সম্পকেট ত কদেগুকল আিাদন েরকে। এইগুকলা 

• ভূকম েযেহার প্করেল্পনা 
• প্করেহন ও ট্র্াকফে েযেস্থাপ্না প্করেল্পনা 
• কনষ্কাশন ও প্করকেশ েযেস্থাপ্না প্করেল্পনা 
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গ। োইল এেং লযান্ড ইউজ প্ল্যাকনর ফরমযাট 

ভূকম েযেহাকরর প্ল্যান জেকসয়াল অন োদ সহ জ ৌথ ো টেরী প্ল্যান হকে তকে িকয়াজনীয় মানকচত্র, চাটট  

ইতযাকদ এেং িকতকেদন দ্বারা সমকথটত, কেন্তু এে কশকট ১:১৯৮০ জস্ক্ল মযাকপ্ সীমােদ্ধ নয়। োঠাকমা 

প্করেল্পনা জথকে িাপ্ত কহসাকে আরও কেসৃ্তত মানকচকত্রর উপ্র কেসৃ্তত ভূকম েযেহার অঞ্চলগুকল জদিায়। 

প্ল্যাকনর োকিত জস্ক্ল েযািস্ট্রাল মানকচকত্রর মকতাই, এেং প্ল্যানটি কেস্তাকরত ভূকম েযেহার জজাকনং এেং 

কেকডং কনয়ন্ত্রণগুকল সরেরাহ েকর, এমউকিকপ্ এলাোর লযান্ড ইউজ প্ল্যানটি োস্তোয়কনর জনয জিকভলপ্কমট 

েকরাল ফাংশন সহজ হকয়  ায়।  

 

মূলত লযান্ড ইউজ প্ল্যান এর মািযকম ১০ েেকরর োঠাকমা প্করেল্পনাটির েযািযা েরা হকে। ভূকম েযেহার 

প্করেল্পনাটির োভাকরজ েতট মান শহুকর এলাোর জনয এেং তাকদর তাৎক্ষকণে আকশপ্াকশর এলাোর 

উন্নয়কনর লকক্ষ আগামী ২0 েেকরর জনয েরা হকে েকল আশা েরা হকি। এটা উপ্  ক্ত কহসাকে আকরা 

কেস্তাকরত এেং কনকদটষ্ট প্করেল্পনার হকয় থােকে । 

  
কেস্তাকরত এলাো প্করেল্পনা 

কেস্তাকরত এলাোর প্করেল্পনাগুকল কনম্নকলকিত কদে কেকেচনা েকর িস্তুত েরা হকে 

• েতট মান অেস্থা: ভূকম েযেহার, েকমউকনটি স কেিা, জনকসো, ইউটিকলটি, অেোঠাকমা ইতযাকদ 

সম্পকেট ত কেদযমান প্করকস্থকত প্ টাকলাচনা। 

• সমসযা ও স ক াগ: সমসযাগুকলর আকলাচনা  া অকেলকম্ব হস্তকক্ষপ্ ও কেোকশর স ক াগ দাকে েকর 

• েতট মান কেকনকয়াগ ো টিম: কেকভন্ন শহুকর ও গ্রামীণ এলাোগুকলর েতট মান কেকনকয়াগ েমটসূকচ কনকয় 

আকলাচনা। 

িেকল্পর কনেটাচন কভকিে িকয়াজন হকে এেং এ প্ টাকয় এটি জেেল েল্পনা েরা জ কত প্াকর জ  একত প্াকন 

সরেরাহ, সেে ও কনষ্কাশন েযেস্থা, উন্নত সযাকনকটশন, সামাকজে স কেিাকদ কেিান, েকস্ত েসকত স্থাপ্ন 

ইতযাকদ অন্তভ ট ক্ত থােকত প্াকর। িেল্পগুকলও অ-শারীকরে হকত প্াকর িেৃকত। িোকরর উপ্র কনভট র েকর, 

এনকজওগুকল, কসকেও এেং জাতীয় সংস্থার সাকথ প্ােকলে-িাইকভট প্াটট নারকশপ্ েযেস্থা েযেহার েকর স্থানীয় 

স্তকর এমইউকিকপ্ এলাোর িেল্পগুকল িণয়ন েরা জ কত প্াকর। উন্নয়ন সংস্থাগুকলর েহুকেিতা সকিও, 

তাকদর সমস্ত কিয়ােলাপ্ এেটি তাকলোকত অন্তভ ট ক্ত েরা দরোর  াকত কনকদটষ্ট সমকয়র মকিয এলাো স্তকরর 

উন্নয়কনর সমকিত প্দ্ধকত অন সরণ েরা  ায়। উন্নততর েমটক্ষমতার জনয, িেকল্পর োস্তোয়কনর জনয 

জজার জদওয়া উকচত  া োস্তোয়কনর জনয নত ন সংস্থান এেং / অথো সংস্থার ক্ষমতার িকয়াজকনর 
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প্করেকতট  োকিটে উন্নয়ন জিাগ্রাম (একিকপ্) এর মািযকম উপ্লব্ধ সংস্থানগুকল েযেহার েকর িকয়াগ েরা 

জ কত প্াকর। অগ্রাকিোর িেকল্পর শনাক্তেরকণর জনয োজগুকল সম্পাদকন, কনকদটষ্ট জটিল মানদণ্ডগুকল 

কনম্নরূপ্: 

  
স্ব-অথটায়ন কেনা ো স্ব-অথটায়ন নয় (অথটাৎ সম্পদ উত্থান) 
    ইকুযইটি কেকেচনা 
    সংকিষ্ট সেল প্কক্ষর গ্রহণক াগযতা 
    অনযানয িেকল্পর সাকথ সামঞ্জসয 
    িারণক্ষমতা 
    প্করকেশগত িভাে 
  
িেকল্পর এলাো, হাকফজািট  এেং আনপ্ল্যানি েৃকদ্ধ অন ভে েরার জনয, স িম কেোকশর জনয এেটি েযাপ্ে 
উন্নয়ন প্করেল্পনা িকয়াজন। এর কতনটি িিান উপ্াদানগুকলর সাকথ উন্নয়ন প্করেল্পনা প্যাকেজ, িথম হকলা 
োঠাকমা প্করেল্পনা, কদ্বতীয়টি শহুকর এলাো প্করেল্পনা এেং তৃতীয়টি হল অযােশন প্ল্যান ো কেস্তাকরত 
এলাো প্করেল্পনা,  া উন্নয়ন েতৃট প্ক্ষকে উন্নয়নশীল কেিয়গুকল সম্পকেট  এেটি উন্নয়নশীল সমসযা এেং 
MUDP সীমাকত গ্রামীণ এলাোগুকলর সহায়তায় োকজ লাগকে,   া শুি মাত্র স্বাস্থযের এেং কনরাপ্দই নয়,  
ো টের এেং ভাল ও েকট । 

২.৩ োস্তোয়ন েযেস্থা 
 
ইউকিকি প্করেল্পনার কনরীক্ষণ এেং সমিয়েৃত ফাংশন (সম্পদ সমিয় ও কেকনকয়াগ সমিয় সহ) সম্পাদনা 
েরকে এেং িকিয়াজাতেরণ জকরপ্ সংস্থার জনয কেকভন্ন জকরপ্ প্করচালনা েরকে  া িস্তুকতর প্করেল্পনার 
জনয অপ্করহা ট। জপ্ৌরসভা কনয়ন্ত্রে ও স প্ারভাইজার েতৃট প্ক্ষ এটির স্বতঃসূ্ফতট তা হ্রাস না েকরই এর 
কনেটেতী সীমানা এলাোগুকলকত উন্নয়ন েতৃট প্ক্ষ  এেং এনকজও নাগকরে কেিয়সহ স্থানীয় কেিয়গুকলর 
কেিকয় প্করকসোগুকলা সরেরাহ েরকে । 
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অধ্যা়ে ৩ 
৩. িেল্প এলাোর অেস্থান এেং ইকতহাস 
৩.১ ভূকমো 
এই অিযাকয় কমরসরাই জজলা এলাো এেং এমইকিকপ্ (নগর ও গ্রামীণ) এলাো সম্পকেট  জমৌকলে তথয 

েণটনা েরা হকয়কে। এই অিযাকয় উপ্স্থাকপ্ত তথযটি সরাসকর কেকেএস এেং অনযানয িাসকিে নকথর জাতীয় 

জনসংিযার আদমশুমাকর করকপ্াটট  সহ জক্ষকত্রর প্াশাপ্াকশ অনযানয মািযকমে উৎস জথকে সংগ্রহ েরা হকয়কে। 

৩.২. িেল্প এলাোর অেস্থান এেং ইকতহাস 
৩.২.১ িেল্প অেস্থান 

 

িস্তাকেত িেল্পটি কমরসরাই উপ্কজলা ও তার 16 টি ইউকনয়কনর অংশ কহসাকে অঞ্চল কেকেচনায় এেটি 

আঞ্চকলে উন্নয়ন দকৃষ্টকোণ জথকে িস্তুত েরা হকে। এই উন্নয়কনর প্করেল্পনা প্যাকেজটি তার অেস্থান জথকে 

আঞ্চকলে জিকক্ষকত জেৌশলগতভাকে গুরুত্বপ্ূণট োরণ এই উপ্কজলাটি ঢাো চট্টগ্রাম মহাসেকের প্কথ অেকস্থত। 

এই উপ্কজলাটি হওয়ায় হাইওকয় চলকে। 

িসো চূোন্ত জকরপ্ িকতকেদন, প্যাকেজ -০১: 

 

জমৌজা মানকচত্র, কিকজটাইকজশন, সম্পাদনা, ম দ্রণ ইতযাকদ শারীকরে তেকশষ্টয সমীক্ষা ও স্ক্যাকনং ইতযাকদ। 

কমরসরাই উপ্কজলা, চট্টগ্রাম জজলা জনয উন্নয়ন প্করেল্পনা িণয়ন এেং ঝ ুঁ কে সংকেদনশীল ভূকম প্করেল্পনা 

(এমইকিকপ্)  

 
মানকচত্র 1: গুগল ইকমজ িেল্প িেল্প 

(উৎস: গুগল আথট) 
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৩.১.১ িেল্প এলাো েণটনা 
িেল্প এলাোর কেস্তাকরত কেেরণ কনকচ জদওয়া হকয়কে: 

টটদবি  1 এিাকা, প্রকল্প এিাকা়ে িনসংখ্যা এবং ঘনত্ব 

জপ্ৌরসভা  ইউকনয়ন জমৌজা  গ্রাম  জনসংিযা জনসংিযা 
ঘনত্ব 
(িকত 
েগট 
কেকম) 

সাক্ষরতার 
হার (%) 

শহুকর এেং অনযানয 
শহুকর গ্রামীণ 

গ্রামীণ 

২ ১৬ ১০৩ ২০৮ ৩১২০৬ ৩৬৭৫১০  ৮২৬ ৫৫.১ 

 উৎস: কেকেএস, ২০১১ 

 
কমরসরাই সম দ্র তসেত, প্াহােী এলাো, মহমায়া চারা জলে, িায়য়া চারা অঞ্চকলর প্ টটন উন্নয়কনর জনয 
আরও জেকশ সম্ভােনা রকয়কে োরণ প্ টটেকদর আেিটণ েরার জনয িচ র সম্পদ রকয়কে। প্ টটন উন্নয়কনর 
প্ টাপ্ত স ক াকগর োরকণ মীরসরাই ি ে দ্রুত উন্নয়নহীন এেং কেপ্জ্জনে প্দ্ধকতকত উন্নয়নশীল,  া জেসরোকর 
িাকতর কেোশোরীকদর জনয টান ফযাক্টর কহসাকে োজ েরকে। অতএে, এই িেল্পটি িােৃকতে সম্পদ এেং 
চকরত্র ও প্ টটন উন্নয়কনর প্াশাপ্াকশ অঞ্চকলর স রক্ষা রক্ষার জনয গহৃীত হকয়কে। তাোো, মাননীয় 
এমএইচকপ্িাকিউ মন্ত্রী এই উপ্কজলার গৃহস্থাকল কেোকশর জনয এেকচটিয়া অথটননকতে অঞ্চল কহসাকে তার 
হৃদয়গ্রাহী আগ্রহ িোশ েকরকেন; প্াশাপ্াকশ িোশ েকরকেন কমরসরাই উপ্কজলা আিাদন েকর এেটি প্ টটন 
অঞ্চল এেং অথটননকতে অঞ্চল িকতষ্ঠার েথা । 
উৎস: কেকেএস, ২০১১কমরসরাই সম দ্র তসেত, প্াহােী এলাো, মহমায়া চারা জলে, িায়য়া চারা অঞ্চকলর 
প্ টটন উন্নয়কনর জনয আরও জেকশ সম্ভােনা রকয়কে োরণ প্ টটেকদর আেিটণ েরার জনয িচ র সম্পদ 
রকয়কে। প্ টটন উন্নয়কনর প্ টাপ্ত স ক াকগর োরকণ মীরসরাই ি ে দ্রুত উন্নয়নহীন এেং কেপ্জ্জনে প্দ্ধকতকত 
উন্নয়নশীল,  া জেসরোকর িাকতর কেোশোরীকদর জনয টান ফযাক্টর কহসাকে োজ েরকে। অতএে, এই 
িেল্পটি িােৃকতে সম্পদ এেং চকরত্র ও প্ টটন উন্নয়কনর প্াশাপ্াকশ অঞ্চকলর স রক্ষা রক্ষার জনয গৃহীত 
হকয়কে। তাোো, মাননীয় এমএইচকপ্িাকিউ মন্ত্রী এই উপ্কজলার গৃহস্থাকল কেোকশর জনয এেকচটিয়া অথটননকতে 
অঞ্চল কহসাকে তার হৃদয়গ্রাহী আগ্রহ িোশ েকরকেন; প্াশাপ্াকশ িোশ েকরকেন কমরসরাই উপ্কজলা আিাদন 
েকর এেটি প্ টটন অঞ্চল এেং অথটননকতে অঞ্চল িকতষ্ঠার েথা । 
 
জমৌজা মানকচত্র, কিকজটাইকজশন, সম্পাদন, ম দ্রণ ইতযাকদ জকরপ্ ও স্ক্যাকনং। কমরসরাই উপ্কজলা, চট্টগ্রাম 
জজলা জনয উন্নয়ন প্করেল্পনা এর প্ূেটপ্করেল্পনা: ঝ ুঁ কে সংকেদনশীল ভূকম প্করেল্পনা (এমইকিকপ্)  
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৩.২ অিযয়ন জেকের ইউকনয়ন / জপ্ৌরসভার তাকলো 
 
কমরসরাই উপ্কজলা দ টি জপ্ৌরসভায় এেং ১৬ টি ইউকনয়ন গঠিত হকয়কে  া িায় ৪৮২.৮৮ েগট 
কেকম এলাো জ কে আিাকদত। 
 

টটদবি  2 ইউদন়েন / টিৌরসভার ত্াদিকা 

ক্রদমক জপ্ৌরসভা / ইউকনয়ন  নাম 

১.  জপ্ৌরসভা কমরসরাই জপ্ৌরসভা 

২.  জপ্ৌরসভা োরাইয়ারহাট জপ্ৌরসভা 

৩.  ইউকনয়ন ধ্াম 

৪.  ইউকনয়ন দ গটাপ্ র 

৫.  ইউকনয়ন হাইত্কানদি 

৬.  ইউকনয়ন  দহনগুদি 

৭.  ইউকনয়ন ঈসাখ্াদি 

৮.  ইউকনয়ন কাযরর হাট 

৯.  ইউকনয়ন  কাটাোরা 

১০.  ইউকনয়ন খ্াই়োোরা 

১১.  ইউকনয়ন  মা়োদন 

১২.  ইউকনয়ন কমরসরাই 

১৩.  ইউকনয়ন দমোনািা 

১৪.  ইউকনয়ন  মাঘাদি়ো 

১৫.  ইউকনয়ন  ঊসমানিরু 

১৬.  ইউকনয়ন িাযখ্রখ্াদর 

১৭.  ইউকনয়ন ও়োযহিিুর  

১৮.  ইউকনয়ন িহরগাদন 

 উৎস: কেকেএস, ২০১১ 
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জমৌজা মানকচত্র, কিকজটাইকজশন, সম্পাদন, ম দ্রণ ইতযাকদ জকরপ্ ও স্ক্যাকনং। কমরসরাই উপ্কজলা, চট্টগ্রাম 
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মযাি 1  দমরসরাই উিযিিার ইউদন়েন মানদিত্র 

 



চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 

চট্টগ্র়াম জজল়া: ঝ ুঁ রে সংবেদনশীল ভূরম েযেহ়াি পরিেল্পন়া (এমইউরিরপ)এি আওি়ায় 

রমিসি়াই উপবজল়াি জনয জভৌি অেে়াঠ়াবম়াগি জরিপ এেং জমৌজ়া ময়াপ স্ক্য়ান, রিজজট়াল়াইবজশন, সম্প়াদন়া, রপ্ররটং ইিয়ারদ উন্নয়ন পরিেল্পন়া 

প্রণয়ন 

 

  25 | P a g e  

                                                        

অিযায় ৪ 
৪ ো ট িণালী এেং প্দ্ধকত 

 
৪.১ ভূকমো 
 

টিওআর-কত উকল্লকিত উকেশয এেং কিয়ােলাপ্গুকল সম্পাদন েরার প্দ্ধকত এেং প্দ্ধকত, এেং োকজর ো ট 

সম্পাদন েরা এেং িারা 4 এ সংকক্ষপ্তভাকে উপ্স্থাপ্ন েরা এই অিযাকয় উপ্স্থাপ্ন েরা হকয়কে।  াইকহাে, 

প্দ্ধকত উপ্স্থাপ্ন েরার আকগ TOR এর আকলাকে আমাকদর েমটকক্ষকত্রর স ক াগ সম্পকেট  এেং জোঝার িিান 

প্দকক্ষপ্গুকল কনকয় আকলাচনা েরা হকয়কে 

৪.১.১  কিয়ােলাপ্ -১ সংহকত 

 

জকরপ্ সংস্থাটি স্বীোর েকর জ  োকজর েমটসূকচর সাফকলযর মূল চাকেোঠিগুকলর মকিয এেটি হল জদরী 

োোই িকয়াজনীয় োজ শুরু েরার জনয দকলর সদসযকদর দ্রুত ও ো টেরী সমিয়। এটি সমস্ত িেকল্পর 

জনয সািারণত সতয তকে এটি কেকশিভাকে সতয সমকয়র মকিয িেল্প জকরকপ্র োজ সম্পন্ন েরকত হকে । 

িেল্পটি সফলভাকে সম্পন্ন েরার জনয িেল্প েতৃট প্কক্ষর সকি আকলাচনা েরকত হকে । অকফস শুরু হওয়ার 

প্র সাকভট  ফামট কপ্কি এর সাকথ জদিা েরকে। তারা িেল্প প্করচালে কপ্কি এর সকি গভীর আকলাচনা 

অন কষ্ঠত েরকে  

*িেল্প েযেস্থাপ্ে কপ্. এম জকরপ্ সংস্থাটি জপ্ ারশাভা, ইকজি এেং এর ইউকনয়ন অকফকসও  াকে। 

৪.১.২ সংগ্রহ এেং িাটাকেকসর প্ টাকলাচনা 

মানকচত্র িস্তুকতর জনয, জমৌজা মানকচত্র, সেে জনটওয়ােট , নদী / িাল জনটওয়ােট , জনসংিযা, জহাকডং নম্বর, 

সামাকজে, অথটননকতে এেং শারীকরে অেস্থার জক্ষকত্র জমৌকলে তথয িকয়াজন হকে। এই তথযটি জেকশরভাগই 

কেদযমান গকেিণা, প্করেল্পনা জথকে সংগ্রহ েরা হকে। এেং জিাগ্রাম, সরোকর িোশনা, সরোকর েতৃট প্ক্ষ, 

প্করসংিযানগত digests, েকহরাগত সংস্থার িকুকমকটশন, প্াশাপ্াকশ DLR, সম্পকেট ত েতৃট প্ক্ষ এেং এলাোয় 

োজ অনযানয উন্নয়ন সংস্থা জরেিট । িাসকিে জাতীয় করকপ্াটট , প্করেল্পনা ইতযাকদ উকল্লি েরা হকে। 

জমজর তকথযর গযাপ্ কচকিত েরা হকে এেং জসক্টর োকিজ / জকরকপ্র মািযকম সংগহৃীত হকে। 
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৪.১.৩ জমৌজা মানকচত্র সংগ্রহ 
 

জমৌজা কশট / আরএস / কসএস এর মযাপ্ ো সেটকশি সংস্ক্রণ এলাো জ কে সংগৃহীত হকে। জমৌজা মযাপ্ 

সংগ্রকহর সময় জমাজা মযাকপ্ োপ্ে / জটকপ্র র যাকপ্ং এেং জপ্কেং এর োরকণ মওজা কশটগুকল কেেৃত হয় 

 া সংকশািন েরকত হকে । জমৌজা মানকচত্র স্ক্যান েরার আকগ সমস্ত সংগহৃীত জমৌজা মানকচত্র প্ টাকলাচনা 

এেং মাকনর জচে / িমাণীেরকণর জনয ইউকিকি জত জমা জদওয়া হকে। 

 

৪.১.৪ কিয়ােলাপ্ -৪ 

 করেকনকসস জকরপ্ তথয সংগ্রকহর সাকথ সাকথ, জকরপ্ সংস্থা সমগ্র িেল্প এলাোর প্ নকেটকেচনা জকরপ্ 

প্করচালনা েরকে, কেকশি েকর স্থান সামকগ্রে প্করকসো প্ টায় কেকেচনা েকর সম্মাকনত কেনযাকসর সাকথ স্থান 

জজাকনং। 

 

৪.১.৫ কিয়ােলাপ্ -৫  

সাকভট  প্করেল্পনা মাঠ জকরপ্ এেং কজআইএস মযাকপ্ং িেল্পগুকলর জনয স সংগঠিত েমীকদর এেটি অতযন্ত 

জ াগয দল িকয়াজন হকে। জটাটাল জেশন, কিকজটাল জলকভল এেং উপ্গ্রহ কভকিে জকরপ্ সরঞ্জাম জ মন 

RTT-GPS, DGPS এর মকতা সেকচকয় আি কনে জকরপ্ সরঞ্জামগুকল জক্ষত্র জকরপ্ এেং তথয অকিগ্রহণ 

িচারণার জনয কন  ক্ত থােকে। এেজন জোয়াকলটি েকরাল মযাকনজার এর জনতৃত্ব এেটি দক্ষ মাকনর েকরাল 

টিম কন  ক্ত েরা হকে। গুণমান কনয়ন্ত্রণ মাকঠ এেং অকফকস, দ ই প্ টাকয় রক্ষণাকেক্ষণ েরা হকে। 

১.  জক্ষকত্রর মকিয জোয়াকলটি েকরাল 

ক.  উপ্গ্রহ কভকিে উন্নত জকরপ্ জেৌশল েযেহার, 

খ. জক্ষকত্রর তদকনে লগ শীট এেং স্তকরর েইগুকল েজায় রািকত হকে এেং কনরীক্ষণ েরকত হকে, 

গ. োজ শুরু েরার আকগ জক্ষকত্রর সরঞ্জাম তদকনে জচকেং, 

ঘ. জকরপ্ সরঞ্জাম এেং কনয়কমত প্রীক্ষা িমাঙ্কন, 

ে. েনসালটযাকটর উর্ধ্টতন েমী এেং ইউকিকি িেকল্পর েমটেতট াকদর সমিকয় গঠিত জ ৌথ দল দ্বারা ঘন 

ঘন  

জক্ষত্র প্করদশট 

চ. জক্ষত্র প্ টাকয় িেল্প েমটেতট াকদর সকি কমথকিয়া 

২. অকফকস মান কনয়ন্ত্রণ 

ক. জকরপ্ দকলর সকি তদকনে প্ টাকলাচনা তেঠে, 

ি. জকরপ্ তথয স্থানীয় এেং সামকয়ে ত লনা, 
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গ . তদকনে আপ্কিট এেং িকিয়ােরণ তথয এেং মানকচত্র, এেং 

ঘ. িেল্প েমটেতট া সকি ঘন কমথকিয়া এেং প্ টাকলাচনা তেঠে 

এর প্াশাপ্াকশ অগ্রগকতর প্াশাপ্াকশ সমীক্ষা ও তথয িকিয়ােরণ োকজর মান কনয়ন্ত্রণ িেকল্পর িেল্প 

েতৃট প্কক্ষর অগ্রগকত তেঠকে প্ টাকলাচনা েরা হকে। 

  

৪.১.৬ কার্ যকলাপ – ৬ 

 োঠাকমাগত তেকশষ্টয সাকভট  টিওআর-কত উকল্লকিত উকেশয এেং সম্পাদন েরার প্দ্ধকত  এেং ো ট িণালী 

সম্পাদন েরা এেং িারা 4 এ সংকক্ষপ্তভাকে উপ্স্থাপ্ন েরা  কিয়ােলাপ্গুকল এই অিযাকয় উপ্স্থাপ্ন েরা 

হকয়কে।  াইকহাে, প্দ্ধকত উপ্স্থাপ্ন েরার আকগ TOR এর আকলাকে আমাকদর েমটকক্ষকত্রর স ক াগ সম্পকেট  

এেং জসটি জোঝার িিান প্দকক্ষপ্গুকল কনকয় আকলাচনা েরা হকয়কে। 

 

১. সংগ্রহ এেং িাটাকেকসর প্ টাকলাচনা মানকচত্র িস্তুকতর জনয- জমৌজা মানকচত্র, সেে জনটওয়ােট , নদী / 

িাল জনটওয়ােট , জনসংিযা, জহাকডং নম্বর, সামাকজে, অথটননকতে ও অেোঠাকমাগত অেস্থার  জমৌকলে তথযগুকলা 

িকয়াজন হকে। এই তথযগুকলার জেকশরভাগই কেদযমান গকেিণা এেং প্করেল্পনা জথকে সংগ্রহ েরা হকে। এেং 

জিাগ্রাম, সরোকর িোশনা, সরোকর েতৃট প্ক্ষ, প্করসংিযানগত ডাইজেষ্ট, েকহরাগত সংস্থার িকুকমকটশন, 

প্াশাপ্াকশ DLR, সম্পকেট ত েতৃট প্ক্ষ,  এলাোয় োজ এেং অনযানয উন্নয়ন সংস্থার জরেিট । িাসকিে জাতীয় 

করকপ্াটট , প্করেল্পনা ইতযাকদও উকল্লি েরা হকে। 

  

  

জমজর তকথযর ঘাটকত কচকিত েরা হকে এেং জসক্টর োকিজ / জকরকপ্র মািযকম সংগৃহীত হকে । 

৪.২ মূল সমসযা পদ্ধতি  

৪.২.১ িস্তুকত জেস মানকচত্র 

 

িেল্প এলাোর জনয জেস মানকচত্র িস্তুকতর জনয কনম্নকলকিত োজগুকলর িকয়াজন: 

জেঞ্চ মােট স (কেএম) গ্রাউন্ড েকরাল প্কয়ট (GCP) কনমটাণ ও িকতষ্ঠা: 

 

িায় 5 কেকম সহ িেল্প এলাোয় আিাদন pillars। গ্রামীণ এলাোয় কগ্রি (স্তম্ভ 

10‖x10‖, জেস 3'এক্স 3 ', উচ্চতা 5')। RCC স্তম্ভগুকল ততকর েরা হকে অননয সনাক্তেরণ নম্বর সমিয় 

কচকিতেরণ X, Y এই স্তম্ভগুকলর Y এেং Z মানটি ভকেিযকতর জরফাকরকসর জনয জেস মানকচকত্র কচকিত েরা 



চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 

চট্টগ্র়াম জজল়া: ঝ ুঁ রে সংবেদনশীল ভূরম েযেহ়াি পরিেল্পন়া (এমইউরিরপ)এি আওি়ায় 

রমিসি়াই উপবজল়াি জনয জভৌি অেে়াঠ়াবম়াগি জরিপ এেং জমৌজ়া ময়াপ স্ক্য়ান, রিজজট়াল়াইবজশন, সম্প়াদন়া, রপ্ররটং ইিয়ারদ উন্নয়ন পরিেল্পন়া 

প্রণয়ন 

 

  28 | P a g e  

হকে 

   জমৌজা মানকচকত্রর কজও জরফাকরকসং, এেং 

 
৪.২.১ কজআইএস মানকচকত্রর জলআউট িস্তুকত 

  

দিত্র 1 দবএম দিিাযরর  নকিা 

৪.২.২  জমৌজা মানকচকত্রর ভূ-করফাকরস 
 

কজআইএস জমৌজা মানকচকত্রর কজওকরফাকরকসংকয়র জনয েযাপ্ে কিকজটালাইকজশন োজ, গ্রাউন্ড েকরাল 

প্কয়ট (GCP) জকরপ্, িাটা িকসকসং, এেং জক্ষত্র  াচাইেরণ িকয়াজন। জমাট োজ কনম্নকলকিত আইকটম 

গঠিত: 

ক.  আর এস (RS) / কসএস (CS) মানকচত্র সংগ্রহ, 

ি. জমৌজা মানকচত্র স্ক্যাকনং, 

গ. আরএস / কসএস মানকচকত্রর কিকজটাইকজশন, 

ঘ. কিকজটাইজি েভাকরজ এর প্ল্ট জচে সম্পাদনা , 

ে. কিকজটালাইজি আরএস(RS)  / কসএস(CS ) মানকচকত্র GCP সনাক্তেরণ, 

চ. কজএসকপ্ জকরপ্, কজও-করফাকরকসং আরএস / কসএস মানকচত্র, মযাপ্ জলআউট িস্তুকত 
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৪.২.৩ RS এেং CS জমৌজা মানকচত্র সংগ্রহ 

 

জমৌজা কশট / RS / CS এর মযাপ্ ো সেটকশি সংস্ক্রণ এলাো জ কে সংগহৃীত হকে। জমাজা মযাপ্ সংগ্রকহর 

সময় জমৌজা মযাকপ্ োপ্ে / জটকপ্র র যাকপ্ং এেং জপ্কেং এর োরকণ জমৌজা কশটগুকল কেেৃত হকি। জমৌজা 

মানকচত্র স্ক্যান েরার আকগ সমস্ত সংগৃহীত জমৌজা মানকচত্র প্ টাকলাচনা এেং মাকনর জচে / িমাণীেরকণর 

জনয UDD তে জমা জদওয়া হকে। 

 ৪. ২.৪ জমৌজা মানকচত্র স্ক্যাকনং 

 

জমৌজা মানকচকত্রর স্ক্যাকনং এেং কেেৃকতগুকল হ্রাস েরার জনয ড্রাম স্ক্যানার েযেহার েরা হকে। স্ক্যান েরার 

সময় জমৌজা শীটগুকলর  থা থ ঘূণটন এেং সাকরেদ্ধেরণ েজায় রািার জনয অকতকরক্ত  ত্ন জনওয়া হকে। 

প্কর স্ক্যাকন্ডি জমাজা ফাইল সংরক্ষকণর জনয ইউকিকি জত সফ্ট ফরমযাকট জমা জদওয়া হকে। 

টটদবি  3 টমৌিা মানদিত্র স্ক্যাদনং এর বর্ণনা 

ইকমজ টাইপ্ কািার 

কচত্র কেনযাস টিদিদি 

ইকমজ জরকজাকলউশন ১০০ দিদিআই 

কচত্র জস্ক্ল ১০০% (১:১)  

নামেরণ েনকভনশন কজও-কোি 

স্ক্যানার ওদসই দসএস ৪১০০ 

  

৪.২.৫ জমৌজা মানকচকত্রর কিকজটাইকজশন 

 

কিন কিকজটাইকজশন প্দ্ধকত জমৌজা মানকচকত্রর কিকজটাইকজশকনর জনয েযেহার েরা হকে। কজআইএস কভকিে 

সফটওয়যার এই উকেকশয েযেহার েরা হকে। জমৌজা মানকচত্রগুকল কিকজটাইজ েরার জনয তেকশষ্টযসমৃদ্ধ 

প্াণ্ড কলকপ্গুকল উন্নত েরা হকে এেং সমস্ত তেকশষ্টযগুকল কজআইএস িাটাকেকসর এেটি প্ৃথে আইকি ো জোি 

নম্বকরর সাকথ স্তর েভাকরজ কহসাকে সংরক্ষণ েরা হকে। UDD এর সাকথ প্রামশট এেং আকলাচনার কভকিকত 

সেল তেকশষ্টযগুকলর অননযতা আইকি ো জোি সংিযার তেকশষ্টযগুকল চূোন্ত েরা হকে। 



চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 

চট্টগ্র়াম জজল়া: ঝ ুঁ রে সংবেদনশীল ভূরম েযেহ়াি পরিেল্পন়া (এমইউরিরপ)এি আওি়ায় 

রমিসি়াই উপবজল়াি জনয জভৌি অেে়াঠ়াবম়াগি জরিপ এেং জমৌজ়া ময়াপ স্ক্য়ান, রিজজট়াল়াইবজশন, সম্প়াদন়া, রপ্ররটং ইিয়ারদ উন্নয়ন পরিেল্পন়া 

প্রণয়ন 

 

  30 | P a g e  

  

  

  

3 কিকজটালাইজি আরএস (RS) এেং কসএস(CS) মানকচকত্র GCP (টিে) সনাক্তেরণ 

 

িকতটি মাউজা কশকটর জক্ষকত্র কফকডর িেৃত অেস্থার কভকিকত সমান। সঠিেতা এেং মাকনর োকজর জনয 

িকতটি জমৌজা কশকটর জনয অন্তত ৪ টি গ্রাউন্ড েকরাল প্কয়টস (GCP) কনেটাচন েরা হকে । এগুকলা 

GCP (GCP) কহসাকে সনাক্ত েরার জনয সেটাকিে িকচষ্টা েরা হকে। ইউকিকি এেং েনসালকটকটর জ ৌথ 

দল জমৌজা কশটগুকলকত GCP(GCP) কনেটাচন েরকে। 
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মযাপ 2 টমৌজা মািনিে নিজজোইসজশি 

৪.৪ আরএস(RS) এেং কসএস(CS) জমৌজা মানকচকত্রর কজও জরফাকরকসং (কমৌজা 
মানকচকত্রর জ াগদান) 
 

GCP প্কয়ট (Northing, Easting) এেং কজআইএস কভকিে সফটওয়যার Arc/Info 3.5 অথো কপ্কি, 

ইউকিকি অন কমাদকনর সেটকশি সংস্ক্রণ েযেহার েকর জমৌজা কশটগুকলর জজারকফকরকসং েরা হকে। িেল্প 
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এলাোর সেল জমৌজা শীটগুকলর ভূ-সংস্থান জদওয়ার প্কর িেল্প এলাোর  জমৌজা মানকচত্রগুকল কেকভন্ন স্তকরর 

GCP প্কয়টগুকলর সাকথ সমস্ত জমৌজা তেকশষ্টয (কেন্দ , লাইন এেং েহুভ জ) প্াওয়া  াকে। 

মযাি 3 দিদিদি সহ দিয়োরফাযরদসং 

৪.৫ জমৌজা মানকচকত্রর এজ মযাকচং প্দ্ধকত 
 

আমরা ইকতমকিয জ ৌকগে মানকচত্র িস্তুকতর জনয আমাকদর প্দ্ধকত েযািযা েকরকে । জসিাকন আমরা িকিয়াটি 

েণটনা েকরকে,  ার মািযকম জমাজা মযাকপ্র সেল প্ত্রকে জমাজাইে েরা হকে। এই কেভাকগ আমরা আোর 

েযািযা েকর। আমরা জাকন জ  এেটি আরএস / কসএস জমৌজা মানকচত্র এেটি শীট ো এোকিে শীট কনকয় 

গঠিত। এর মাকন হল িেল্প এলাোর জমৌজা মানকচত্রগুকল অকনে কশট এ কেভক্ত। প্করেল্পনা িস্তুত েরার 

জনয আমাকদর িাকন্তে জমকলংকয়র মািযকম এেটি কমে মানকচকত্রর জমাজাইে েরকত হকে। এজ মযাকচং GPS 

করকিংগুকলর সাহাক য সম্পন্ন েরা হকে। অক্ষাংশ এেং দ্রাকঘমাংকশর করকিংগুকলর িকতটি কশকটর চারটি টিআইকস 

প্কয়ট প্করপ্ূণটতার সাকথ িাকন্তর কমকলর োজটিকে সক্ষম েরকে। 
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মযাি 4 টমৌিা  মানদিত্র যুক্তকরন 

৪.৫.১ িেল্প এলাোয় েভাকরজ (কটাকপ্ালকজ) িস্তুকত 

 

কজআইএস কভকিে আেট াইফ এেং আেট কভউ সফ্টওয়যার েযেহার েকর UDD দ্বারা িস্তাকেত জেকসকফকেশন 

অন সাকর িেল্প এলাোর চূোন্ত মানকচকত্রর েভাকরজ এেং জলআউট (িেল্প এলাোর জমাজাইে মউজা) 

েরা হকে। প্ল্ট, জমৌজা এেং িেল্প এলাোর সীমানা সহ জমৌজা মানকচকত্রর সমস্ত তেকশষ্টয সনাক্ত েরা হকে 

এেং আলাদা স্তর / জেস জেশন মযাকপ্ জদিাকনা হকে। প্কর এই গকেিণা এলাো মানকচত্র শারীকরে এেং 

স্থূকলের জকরপ্ মানকচত্র অন্তভ ট ক্ত েরা হকে। জেস / োকি এলাোর মানকচকত্রর নরম এেং হািট  অন কলকপ্টি 

টিওআর জত উকল্লকিত জেকসকফকেশন এেং জস্ক্কল ইউকিকিকত সরেরাহ েরা হকে। 
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মযাপ 5 নমরেরাই উপসজলার টমৌজা মািনিে 
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৪.৫.২ GPS এেং GIS  
জটেকনেঅকটাকমশন, কিকজটাইকজশন এেং প্করেল্পনার তকথযর ভূ-করফাকরস মানগুজলার েনয মকনাক াকগর 

দকৃষ্টভকি,  সম্ভােয েযেহারোরী জগাষ্ঠীগুকলর জনয নমনীয়তা এেং সহকজ অযাকক্সকসর উন্ম ক্ততা প্াওয়ার 

জ াগযতা দরোর ,  া আমাকদর জদকশ অভাে রকয়কে । এিনোর কদকন, সমস্ত প্করেল্পনা ো টিমগুকল কেপ্ ল 

সংিযে কিকজটাল এেং স্থানীয় তথয এেং মানকচত্র, চাটট  এেং িকতকেদনগুকল জমাোকেলা েরকত হকে। 

প্করেল্পনাোরীগুকলকে তাকদর ো টেরী এেং ো টেরী েরার জনয স্থানীয় িাটাকেকসর সাকথ কিল েরার 

জনয কজওগ্রাকফেযাল ইনফরকমশন কসকেম (GIS) এর মত এেটি স্বয়ংকিয় তথয কসকেকমর িকয়াজন।  ার 

জনয এেটি কিকজটাল এেং ভূ-করফাকরস তথয এেং তথয ি ে িকয়াজন। এেটি কেসৃ্তত কজআইএস সফ্টওয়যার 

এেং হািট ওয়যারগুকল েষ্টভাকে জরফাকরসেৃত তথয েযাপ্চার, জোর, সংগঠিত, মযাকনপ্ কলট, কেকিিণ এেং িদশটন 

েরকত েযেহৃত হয়।  

 

৪.৫.৩  GPS কভকিে উন্নত জকরপ্ জেৌশল 
 

কেদযমান জমৌজা মানকচত্রগুকলর কিকজটাইজ েরার সময় ত্রুটিটির সম্ভােনা কনকয় সময় লাগকে,  া স্ক্যানার 

েযেহার েকর সহকজ কিকজটাল মানকচকত্র রূপ্ান্তকরত েরা এেং উচ্চ কনভ ট লতা সহ  থা থ সফ্টওয়যাকরর 

মািযকম িকিয়াজাতেরণ েরা  ায়। জেকসয়াল জিটা সংগ্রহ এেং কজও জরফাকরস কিকজটাল মযাকপ্ং এিন 

কমকলকমটার স্তকরর সঠিেতা সহ জলাোল প্কজশকনং কসকেম ((GPS) এেং কজওগ্রাকফোল ইনফরকমশন কসকেম 

((GIS) েযেহার েকর উপ্গ্রহ কভকিে উন্নত জকরপ্ জেৌশলগুকলর সাকথ ি ে সহজ হকয় উকঠকে। তাোো 

উচ্চ-করকজাকলউশকনর কচত্রগুকল স্থানীয় তেকশষ্টযগুকল কনিটারণ েরকত সহায়তা েকর এেং জকরপ্ জিটা আকরা 

সঠিেভাকে  াচাই েরকত সহায়তা েকর। 

৪.৫.৪ কিফাকরনকসয়াল জলাোল প্কজশকনং কসকেম (DGPS) 
 

এেটি GPS করকসভার জথকে স কনকদটষ্ট অেস্থান জপ্কত, আমরা কিকফন্ডাকরয় GPS‖. নামে জেৌশল েযেহার 

েকর। এর সাকথ অন্তত দ টি GPS করকসভার জকেত। এেটি কস্থর অেস্থান ো জেঞ্চ কচকি কস্থকতশীল, আমরা 

এটি-কেস ো জরফাকরস িাপ্ে / ইউকনট এেং অনযানয জরাভার করকসভার / ইউকনট েল েকর। জেস 

ইউকনট সমস্ত উপ্গ্রহ প্করমাপ্কে এেটি েঠিন স্থানীয় জরফাকরকস   ক্ত েকর, জ মন প্করকচত কেন্দ  ো জেঞ্চ 

কচি। জেজ করকসভার সময় ত্রুটিগুকল প্করমাপ্ েকর এেং তারপ্কর জরেিট  েকর এেং তারপ্কর অনযানয 

করকসভারগুকল সংকশািন েকর তথয জিরণ েকর। িমেিটমান GPS করকসভার, সম্ভেত জোন অজানা কেন্দ কত 

চকল  াওয়া, এটি উপ্গ্রহগুকলর োে জথকে িাপ্ত সংকেতগুকল েযেহার েকর স কনকদটষ্ট অেস্থান গণনা েকর এেং 

সংকশািনী তথয জেস জরকিও এর মািযকম গ্রহণ েকর। সংকশািনী তথয অনলাইন জরকিও জ াগাক াগ েযেস্থার 
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মািযকম জিরণ েরা জ কত প্াকর ো অফ-লাইন িাটা িকসকসং সফটওয়যার দ্বারা অন্তভ ট ক্ত েরা জ কত প্াকর। 

কিফাকরনকশয়াল GPS িায় এে কমটার সঠিেতা জদয়। 

  

৪.6 করকয়ল টাইম োইকনটিক্স (RTK) GPS 
 

আরটিকে কিফাকরনকশয়াল GPS এর এেটি কেকশি রূপ্  া িায় এেশ গুণ জেকশ কনভ ট লতা জদয়। GPS 

কসকেম এেটি জোকিি কসগনযাল েযেহার েকর  ার জথকে এেটি করকসভার দরূত্ব এেং এইভাকে অেস্থান 

জনয়। কজকপ্এস উপ্গ্রহ স্থান জথকে জটপ্ প্করমাপ্ সমান িদান েকর। জটপ্টি ~ ৩০০ কমটার অন্তেটতী (কস 

/ এ জোি) এ টিে কচি জলকেল  ক্ত, প্াশাপ্াকশ ~ ২০ কমটার অন্তেটতী (েযাকরয়ার) এ উকল্লকিত টিে 

কচি। এেটি GPS করকসভার জোিটি এে-কমটার (1 কম) েষ্টতা এেং েযাকরয়ারটিকে এে জসকটকমটার 

(1 জসকটকমটার) েষ্টতাকত প্করমাপ্ েরকত প্াকর। েযাকরয়াকর-কলকেলগুকল গণনা েরকত প্াকর এমন এেটি 

করকসভার জসটি জসকটকমটার অেস্থান সঠিেতা সরেরাহ েরকত প্াকর। এই োজটি RTK েকর থাকে । 

  

৪.৬.১ DGPS জকরকপ্র জনয জরফাকরস জেশন িকতষ্ঠা 
িেল্প এলাোয় কিফাকরয়াল জলাোল প্কজশকনং কসকেম (কিকজকপ্এস) জকরকপ্র জনয জরফাকরস জেশন স্থাপ্ন 

েরা হকে। এই উকেকশয RTK-GPS েযাটিে জকরপ্ এেং জেসলাইন জনটওয়ােট  সমিয় জেৌশল েযেহার েরা 

হকে। কিকজকপ্এস জরফাকরস জেশন স্থাপ্কনর জনয িেল্প এলাোর ো তার োোোকে JICA BMs জরফাকরস 

কহসাকে েযেহার েরা হকে। এই জরফাকরস জেশন জরেকিট ং এেং কিকজকপ্এস জরাভার ইউকনটগুকলর জনয 

কিফাকরনকশয়াল সংকশািন জিরকণর জনয েযেহার েরা হকে । 

৪.৬.২ সাকভট  এেং GIS মযাকপ্ং প্দ্ধকত  
 

কজকপ্এস কভকিে উন্নত জকরপ্ জেৌশলটি িেল্প এলাোর কজকয়াকরফার শীিটস্থানীয়, অেোঠাকমাগত তেকশষ্টয 

এেং ভূকম েযেহাকরর মানকচত্র ততকরর জনয েযেহার েরা হকে। ArcGIS কভকিে কজআইএস সফ্টওয়যার 
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মযাকপ্ং এর উকেকশয েযেহার েরা হকে। কফড জকরপ্, িাটা িকসকসং এেং GIS মযাকপ্ংকয়র প্দ্ধকত নীকচ েকণটত 

হকয়কে: 

 

৪.৬.৩ RTK-GPS দ্বারা জেসলাইন জকরপ্ 
 

জেসলাইন সমীক্ষা, দ ই ো তকতাকিে তদ্বত কফ্রকোকয়কস GPS করকসভার েযেহার েকর েযাটিে জমাকি এে ো 

এোকিে কনকদটষ্ট প্কয়কট এেক াকগ জিটা সংগ্রহ েরা হকে । আরএমকে-কজকপ্এস(RTK-GPS) জেসলাইন 

জকরকপ্র প্করমাকপ্র জনটওয়ােট টি কেএম(BM) প্কয়টগুকল স্থাপ্ন এেং কনেটাকচত জরফাকরস কেএম প্কয়ট 

(প্করকচত অক্ষাংশ, দ্রাকঘমাংশ এেং ellipsoidal উচ্চতা) িেল্প এলাোর অভযন্তকর এেং োোোকে উপ্লব্ধ 

েকর সং  ক্ত েরা হকে। দ টি প্করমাপ্ প্কয়ট সংক াগ এেটি জেসলাইন কহসাকে প্করকচত হয়। জজার জদওয়া 

জরুরী জ  জনটওয়াকেট র েনকফগাকরশনটি আদশট জনটওয়ােট গুকলর িকয়াজনীয়তার প্করেকতট  েযেহাকরে 

কেকেচনার কভকিকত কেল । 

কজকপ্এস(GPS) প্করমাপ্ সংকিষ্ট জেসলাইকনর জশকি ি য়াল কফ্রকোকয়কস, কজকপ্এস(GPS) করকসভারগুকলর 

সাকথ এেক াকগ েযাটিে প্করমাপ্ কনকয় গঠিত হকয় থাকে । এেটি জসশকনর জনয প্করমাপ্ ো লকগং 

সািারণত এে ঘটা হকয় থাকে । প্করমাকপ্র সময় দ টি প্কয়কট কজকপ্এস করকসভারগুকল জসই সমকয় উপ্লভয 

সযাকটলাইকটর েনকফগাকরশকন তথয ো তথয (অক্ষাংশ, দ্রাকঘমাংশ, একলপ্সাইিাল উচ্চতা) জরেিট  েকর,  া 

কদেকসর জশকি ট্র্াম্বল কজওকমটিে অকফস সফ্টওয়যার েযেহার েকর িকিয়া েরা হকে ।  কদ জক্ষকত্রর 

প্করমাকপ্র ফলাফলগুকল গ্রহণক াগয না হয় তকে প্করমাপ্গুকল প্ নরােকৃি েরা হকে। 

িকতটি জেসলাইন  াচাই ফলাফল প্রেতী জনটওয়ােট কয় সমিয় েরার জনয সংরক্ষণ েরা হকে। জেসলাইন 

সমীক্ষা সম্পন্ন েরার প্কর, িেকল্পর জক্ষকত্রর কভতকর এেং চারপ্াকশ উপ্লব্ধ কনেটাকচত জরফাকরস কেএমগুকলর 

প্করকচত মান (Latitude, Longitude, এেং Ellipsoidal Height) এর সাকথ জনটওয়ােট  সমিয় েরা হকে। 

ট্র্ামফল কজওকমটিে অকফস সফ্টওয়যার সমিয় মকিউল জনটওয়ােট  সমিয় এর জনয েযেহার েরা হকে। 

জনটওয়ােট  কেনযাকসর প্কর িকতটি কেএম(BM) এর স কনকদটষ্ট সমিয় (অক্ষাংশ, দ্রাকঘমাংশ, এেং উপ্েৃিাোর 

উচ্চতা) িাপ্ত হকে। 
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৪.৬.৪  ডডডেডিএস েডরি (লাইন, িজয়ন্ট এবং বন্ধ সীমানা / বহুভুে ববডিষ্টয)  
 

কিকজকপ্এস(DGPS) গ্রুকপ্র কিকজকপ্এস (DGPS) কেকশিজ্ঞরা রাস্তা, োুঁি এেং অনযানয লাইকনর 

সমিয়গুকলর x এেং y সমিয়গুকলর সমিয় সািন েরকত 1 কম হকত 3 কম প্ টন্ত কিকজকপ্এস জরাভার 

ইউকনকটর সাকথ রাস্তা ো োুঁকির উভয় প্াকশ জহুঁকট  াকেন। কেন্দ  এেং েন্ধ সীমানা তেকশষ্টয ও কিকজকপ্এস 

গ্রুপ্ দ্বারা জকরপ্  অপ্টিেযাল দল রাস্তার জিে স্তকরর েকে ত লকে। কিকজকপ্এস গ্রুপ্টি অেস্থান এেং 

োঠাকমার তথয (জলোহী োঠাকমা, জসত  এেং োলভাটট  ইতযাকদ) গ্রহকণর জনযও দায়ী। কদকনর জকরপ্ জশকি, 

কিকজকপ্এস তথযটি প্ঠনোরী অকফস সফ্টওয়যার েযেহার েকর অকফকস িাউনকলাি এেং জপ্াে-িকসস েরা 

হকে এেং কজআইএস িাটাকেকসর মকিয সংরক্ষণ েরা হকে। 

৪.৭ আরটিকে-কজকপ্এস ফাে েযাটিে সাকভট  (টিএস জকরকপ্র জনয মািযকমে কনয়ন্ত্রণ প্কয়ট 

স্থাপ্ন) 

  

আরটিকে(RTK) ফাে েযাটিে জকরপ্ জেৌশল এেং িেল্পটির কজওআইআইকি মকিল েযেহার েকর 

জসকেন্ডাকর েকরাল প্কয়ট (SCP) িকতকষ্ঠত হকে। এই এসকসকপ্গুকলকে (SCPs) তেকশষ্টয এেং স্থল ভূতি 

জকরকপ্র জনয জরফাকরস প্কয়ট (কেশন এেং েযাে প্কয়ট) কহসাকে জমাট জেশন গ্রুপ্ দ্বারা েযেহার েরা 

হকে। 

৪.৭.১ অেোঠাকমাগত ইনফ্রাস্ট্রােচার সাকভট   

অেোঠাকমাগত তেকশষ্টয সাকভট  অকনে প্করেল্পনা সমসযা জোঝার জনয কভকি িদান। কেসৃ্তত এলাো প্করেল্পনা, 

স কনকদটষ্ট অেস্থান এেং নদী, কনষ্কাশন েযেস্থা, ভেন, রাস্তা ইতযাকদ কহসাকে শারীকরে তেকশষ্টযগুকলর মাত্রা 

গুরুত্বপ্ূণট। স তরাং এেটি এলাোর শারীকরে তেকশষ্টয সম্পকেট  কেদযমান তথয জানকত, শারীকরে তেকশষ্টয জকরপ্ 

সম্পন্ন েরা হয়। 

অেোঠাকমাগত তেকশষ্টযােলী জ মন এলাোর অযাকক্সকসর মকতা মানকচকত্রর তথয, কেকভন্ন অেস্থার (ক মন 

িাতে, অ িাতে, েচ ) উপ্লব্ধ রাস্তাগুকল, িােৃকতে োিা, োঠাকমা, ইউটিকলটি প্করকিোকদ ইতযাকদ সংগ্রহ েরা 

হয়। প্করেল্পনা এই তথয সাহা য। এেটি নত ন িকেশাকিোর িকয়াজন কেনা ো রাস্তা সম্প্রসারণ / উন্নকতর 

জনয জোন স ক াগ আকে কেনা তা কনকয় কসদ্ধান্ত জনওয়া জ কত প্াকর।  কদ এেটি নত ন কলঙ্ক রাস্তা িস্তাে 

েরা হয়, এটি কেদযমান োঠাকমা এেং িােৃকতে োিা সকি জ াগাক াগ েরকত  াকি। উদাহরণস্বরূপ্ এেটি 

রাস্তা উপ্র এেটি জসত  িকয়াজন হকত প্াকর।Physical Features:  
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টটদবি  4 অবকাঠাযমাগত্ ববদিষ্ট্য বর্ণনা 

 অেোঠাকমাগত তেকশষ্টয            কচকিতেরণ 

a.  নদী তেণীডবণযাস , িোহ ও িস্থ কচকিতেরণ 

b.  িাল তেণীডবণযাস িোহ ও িস্থ কচকিতেরণ 

c.  কনষ্কাশন চযাকনল িােৃকতে এেং উন্নত (িোহ কদে এেং িস্থ সকি) 

d.  প্ কুর / টযাংে / িাইচ এগুজলা কচকিতেরণ 

e.  মাশটালযান্ড / েনযিাণী অঞ্চল েন জমৌস কম েনযার জনয দায়ী 

f.  কেকডং / প্াো োঠাকমা  আিা প্াো োঠাকমা ও তলা 

রাস্তা ইতযাকদ 

g.  রাস্তাসমূহ প্াো / এইচকেকে / োচা, মাটির বেডর ইেযাডি 

h.  োস / ট্র্াে টাকমটনালগুকল রাস্তার অকিোর এেং কেদ যৎ েযেস্থার আওতায় থাো জ কোকনা 

এলাোয় কনকদটশ েকর। 

i  েনযার োজ  োুঁি, প্াম্প জেশন, সইুস  জগটস তদঘটয, িস্থ, তমার এেং উইং-

জদয়াল অেস্থা 

j.  জসত  / কুলভাটট  আিাকদত এলাো ও োঠাকমার িরন কনকদটশ 

k.  ইউটিকলটি িিান এেং সাকর তেদ যকতে, গযাস এেং জটকলকফান ইতযাকদ। 

l.  ইউটিকলটি সােকেশন তেদ যকতে, প্াকন োজ, েজট য কনষ্পকি ও কচকেত্সা, গযাস, জটকলকফান 

লাইন ইতযাকদ। 

m.  কিপ্ টিউে-ওকয়ল আর.কস.কস. কিকপ্এইসই এেং অনযানয গভীর টিউে-ওকয়ল 

জেশন এেং আউটপ্ ট 

n.  জমৌজা, ইউকনয়ন / ওয়ািট , থানা িশাসকনে সীমানাসমূহ 

  

উপ্কর কচকিত তেকশষ্টয জেস মানকচকত্র িদান েরা উকচত। উপ্গ্রহ, গ্রাম, নদী, িাল, হ্রদ, রাস্তা, কচকিতোরী 

ইতযাকদ নামগুকল মানকচকত্র উকল্লি েরা উকচত। 

 

টটদবি  5 গঠনগত্ অবকাঠাযমা 
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 Survey Item  Illustrated  

a.  গঠনগত 

অেোঠাকমা 

 

- িস্থ, তদঘটয এেং রাস্তার নাম, জিটাকমর উপ্কর সেে স্তর, ঢাল, ঋণ িাত। 

- তদঘটয এেং  িস্থ সহ জোকনা জসত  ো োলভাটট  সনাক্তেরণ। 

- প্াকন সরেরাহ েযেস্থা সনাক্তেরণ, ওভারকহি ওয়াটার টযাকঙ্কর অেস্থান এেং 

এর ক্ষমতা, সরাসকর সরেরাকহর জনয প্াকম্পর অেস্থান  

- অেস্থান এেং তেদ যকতে সােকেশন, জটকলকফান এক্সকচঞ্জ, গযাস সাে জেশন ইতযাকদ 

ক্ষমতা কচকেত্সা, েজট য কনষ্পকি সাইট সনাক্তেরণ 

-  কেকভন্ন ক্ষমতা কেদ যৎ, জটকলকফান, গযাস এেং অনযানয ইউটিকলটি লাইকনর অেস্থান 

সনাক্তেরণ 

b.  অনযানয আইকটম - জকরকপ্র সময় সনাক্ত েরা জোকনা নত ন আইকটম। 

  

৪.৭.৩ DGPS জকরপ্ 
 

জিটা লগার ProXR DGPS েযেহার েকর জটকলকফান, কেদ যৎকেে, জোট জলোহী োঠাকমা ইতযাকদ প্কয়ট 

কেন্দ গুকলর অেস্থান জকরপ্ েরা হকে। এই তেকশষ্টযগুকলর অেস্থাকনর তথয DGPS handheld েকম্পউটাকর 

প্ৃথে আইকি ো জোি সহ সংরক্ষণ েরা হকে। প্কর এই তথয কিফাকরনকশয়াল সংকশািন এেং িকয়াজনীয় 

িকিয়ােরণ েকর কজআইএস িাটাকেস স্থানান্তকরত েরা হকে। 

 

৪.৭.৪ মানকচত্র আপ্কিট েরা  

 

কফড জথকে সংগহৃীত তেকশষ্টযােলী এেং অন প্কস্থত মানকচত্র েস্তু, এই প্ টাকয় তেকশষ্টযগুকলকত অন্তভ ট ক্ত েরা 

হকে। 

  



চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 

চট্টগ্র়াম জজল়া: ঝ ুঁ রে সংবেদনশীল ভূরম েযেহ়াি পরিেল্পন়া (এমইউরিরপ)এি আওি়ায় 

রমিসি়াই উপবজল়াি জনয জভৌি অেে়াঠ়াবম়াগি জরিপ এেং জমৌজ়া ময়াপ স্ক্য়ান, রিজজট়াল়াইবজশন, সম্প়াদন়া, রপ্ররটং ইিয়ারদ উন্নয়ন পরিেল্পন়া 

প্রণয়ন 

 

  41 | P a g e  

  

মযাি 6ববদিষ্ট্য টিটা সহ মানদিত্র আিযিট 

জটাকপ্াগ্রাকফে সাকভট  জটাকপ্াগ্রাকফে সাকভট  এেং 3D জেকরও সযাকটলাইট কচকত্রর িকতকষ্ঠত জেঞ্চ মােট  (BM) 

এর জক্ষকত্র অপ্টিেযাল জলকভল দ্বারা প্করচাকলত হকে। এক্স, ওয়াই এেং জজি মান সম্বকলত শীিটস্থানীয় তথয 

(DTM প্কয়ট) শহুকর এলাোয় ৫ কমটার কগ্রকি এেং গ্রামীণ এলাোয় ১০ কমটার কগ্রকি সংগ্রহ েরা হকে। 

 

৪.৭.৫ ভূকম েযেহার জকরপ্ 

ভূকম েযেহাকরর প্করেল্পনাটি মূলত শহর  জীেকনর কেকভন্ন ফাংশনগুকলর জনয িকয়াজনীয় স্থান, তীব্রতা এেং 

ভূকম কেোকশর প্করমাণ এর সাকথ জকেত । প্করেল্পনাটি মূলত ভূকম েযেহার ও উন্নয়ন,  ভূকম েযেহাকরর 

কেদযমান প্যাটাকনটর গকেিণা কেিয়টির জমৌকলে কেিকয়র সাকথ জকেত । এই জকম েযেহার সাকভট র মািযকম 

সম্পন্ন েরা হয়। ভূকম েযেহাকরর জকরপ্ মূলত আোকসে, কশল্প ো োকণকজযে কহসাকে ো টেরী কিয়ােলাপ্ 

দ্বারা জকম েযেহার জরেিট  জথকে েরা হকে ।  

স্থল েযেহাকরর জকরকপ্র জনয জমাট জেশন এেং কিকজকপ্এস জকরপ্ জেৌশল েযেহার েরা হকে এেং জেকরও 

উপ্গ্রহ কচত্র দ্বারা ভূকম েযেহাকরর তথয িস জচে েরা হকে। িকতটি জকরপ্ তেকশষ্টয প্ৃথে আইকি ো 

জোি কদকয় জরেিট  েরা হকে। প্রেতীকত ভূকম েযেহাকরর তেকশষ্টযগুকল জরেিট েৃত জোি েযেহার েকর 

কচকিত েরা হকে এেং িাটা িকিয়ােরণ প্ টাকয় কেকভন্ন স্তরগুকলকত কেভক্ত েরা হকে, জ িাকন িকতটি ভূকম 

েযেহাকরর তেকশষ্টয সনাক্তেরণ স্তরগুকল েযেহার েকর জেকণেকক্ষ ভূকম েযেহার মানকচত্রটি আুঁো  াকে। 

এভাকে ভূকম েযেহাকরর মানকচত্র িস্তুত েরা হকে  া নীকচ উকল্লকিত ভূকম েযেহাকরর কেসৃ্তত কনকদটশ েকর: 
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৪.৭.৬ ভূডমর বযবহার  
টটদবি  6 ভূদমর বযবহার 

অবকাঠাজমাগে ববডিষ্টয ডবস্তাডরে 

টরদসযিদস়োি িদরকদল্পত্, অিদরকদল্পত্, গড় ঘনত্ব (উচ্চ, মধ্যম এবং দনম্ন)। 

বাদর্দিযক (বািার এবং টিাকান / 

কমণিািা) 

টোট কমণিািা সহ টিাকাযনর আনুষদিক টিাকান গ্রুি সযি 

প্রদত্দিত্ বািার। 

দিল্প (আইন এবং দবদধ্ দ্বারা 

টের্ীবদ্ধ 
প্রধ্ান কাযণকিাি, বিণ য effluent টাইি 

ইনদিটিউিনাি দিক্ষাগত্ সুদবধ্া, 

স্বাস্থ্য সদুবধ্া 

প্রােদমক / মাধ্যদমক এবং অনযানয দবিযাি়ে, দিদনক, 

হাসিাত্াি, ইত্যাদি 

দমে বযবহার 

একটি প্রভাবিািী িদম বযবহার োড়া দমে এিাকা (আবাদসক 

+ বাদর্দিযক, অদফস + আবাদসক, বাদর্দিযক + অদফস, 

আবাদসক + সু্ক্ি 

কৃদষিাত্ কৃদষ বযবহার সব ধ্রযনর। 

দিত্তদবযনািন / ক্রীড়া 
িাকণ , টখ্িার / টখ্িার মাঠ, গৃহমধ্যস্থ্ সুদবধ্া, প্রার্ীদবিযা 

বাগান, টিদি়োম। 

ধ্মী়ে / সমাদধ্যক্ষত্র মসদিি, মদির, দগিণ া, মািার এবং অনযানয। 

কবরস্থ্ান, crematory, কবরস্থ্ান ঐদত্হাদসক কাঠাযমা বা সাইট। 

ঐদত্হাদসক সাইট. টক্ষত্র ভরাট িনয কাটা এিাকা। 

খ্াাঁটি ঋর্ টকান স্পষ্ট্ বযবহার সযি খ্াদি িদম। 

খ্াদি বনযা (1998 সাযি বনযা প্রভাদবত্ এিাকা দনযিণি কযর) 

িযুযণাগ প্রবর্ এিাকা ভূদমকম্প এবং ফল্ট িাইন 

আবিণ নার িনুবণাসন 
Dustbins এবং িাদম্পং দভদত্তযত্ এবং অনযানয অনানিুাদনক 

দবিু। 

িনসমাযবি 
িাবদিক দমটিং, টখ্ািা বাত্াস সাংসৃ্ক্দত্ক কমণ সঞ্চািন এবং 

ধ্মী়ে সমাযবি। 

বাগান দবিু িাত্া ইদিত্, ইত্যাদি 
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৪.৮ কজআইএস তথয িকিয়ােরণ এেং মযাকপ্ং কনম্নকলকিত ো টিম আেরণ: 

• জকরপ্ তথয িকিয়ােরণ, 

• কজআইএস জিটা জেস িকিয়ােরণ,  

• মানকচত্র এেং জলকজন্ড কেনযাস, 

 

৪.৯ ডেডিএস এবং টিএস ডাটা  

WGS84 ফমণযাট (দমটাযর অক্ষাংি, দ্রাদঘমাংি, ellipsoidal উচ্চত্া) বা BTM (উত্তর, ইদিং, দমটার মযধ্য 

ellipsoidal উচ্চত্া) দহসাযব টকান অদভযক্ষি এর মযধ্য সংরক্ষর্ করা টযযত্ িাযর। ত্রটি হ্রাস করার িনয 

ত্েযটি .gen, .shp, .dxf, বা .fat এর মযত্া উিিব্ধ ফাইি ফমণযাযট BTM প্রযিকিন দসযিম (TOR 

দহসাযব উযেখ্ করা হয়েযে) এ সংরক্ষর্ করা হযব। যাইযহাক, ত্েয রূিান্তর * .gen দবনযাযস সম্পন্ন করা 

হযব।  

৪.৯.১  কজআইএস জিটাকেস জিকভলপ্কমট 

 

লাইন এেং কেন্দ  তেকশষ্টয, োঠাকমা মাত্রা ইতযাকদ কেকভন্ন সাকভট  জথকে সমস্ত স্থানীয় তথয ো জিটা িকিয়াভ ক্ত 

এেং এেটি সম্পূণট GIS িাটাকেস উপ্াদাকনর অিীকন সংরক্ষণ েরা হকে। আেট কভউ এেং আেট  / তথয 

জ মন কজওগ্রাকফে তথয কসকেম (কজআইএস) সফ্টওয়যার, িাটা িকসকসং এেং মানকচত্র ততকরর জনয েযেহার 

েরা হকে। প্কর কিকজটাইজি এেং কজও-করফাকরকসি জমৌজা মানকচকত্র জকরপ্েৃত মানকচকত্র অন্তভ ট ক্ত েরা 

হকে। 

৪.৯.৩ মানকচত্র কেনযাস এেং জলকজন্ড িস্তুকত  
সংকিষ্ট িেকল্পর েমটেতট াকদর সাকথ প্রামশট েকর এেটি মানকচকত্রর কেনযাস ততকর েরা হকে। মানকচকত্রর 

আদশট কেনযাকসর জনয মানকচত্র উৎপ্াদন ArcView 3.2 এর জনয শীিটস্থানীয় কজআইএস সফ্টওয়যার েযেহার 

েরা হকে। জেস মযাপ্ িেল্প এলাোর জনয েকিটত মানকচত্র িস্তুত েরা হকে কনম্নকলকিত তেকশষ্টযগুকল ইকিত 

েকর: 
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 প্রস্তাদবত্ কভাযরি নাম ববদিষ্ট্য প্রকার কভাযরি টাইি 

 টমৌিা নাম এবং সীমানা িাইন আকৃদত্ / কভাযরি 

 ও়োিণ  নং। এবং সীমানা িাইন আকৃদত্ / কভাযরি 

 টিান নম্বর এবং সীমানা িাইন এবং টীকা আকৃদত্ / কভাযরি 

 িুরাযিা়ো সীমানা িাইন আকৃদত্ / কভাযরি 

 োনা নাম ও সীমানা িাইন আকৃদত্ / কভাযরি 

 মহাো নাম ও বান্ডারী িাইন এবং টীকা আকৃদত্ / কভাযরি 

 প্লট সীমানা িাইন / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

 টহাদডং নং। এবং সীমানা িয়েন্ট এবং িাইন আকৃদত্ / কভাযরি 

 নাম সযি িাকণ  এবং টখ্িার মাঠ িয়েন্ট / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

 নাম দিয়ে খ্াদি িদম িাইন / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

 নাম দিয়ে প্রােদমক দবিযাি়ে অবস্থ্ান িয়েন্ট / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

 নাম দিয়ে উচ্চ দবিযাি়ে অবস্থ্ান িয়েন্ট / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

 নাম সযি কযিি অবস্থ্ান িয়েন্ট / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

 নাম দিয়ে দবশ্বদবিযাি়ে িয়েন্ট / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

 নাম দিয়ে রাস্তা িাইন / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

  টরি িাইন িাইন আকৃদত্ / কভাযরি 

 নিী, খ্াি, িুকুর এবং নামসহ অনযানয 

িিাি়ে 

িাইন / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

 টসতু্, িাস এবং িাস অদত্ক্রম দবিু আকৃদত্ / কভাযরি 

 টরাি দিভাইিার এবং রাস্তা দ্বীি িাইন / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

 ফুটিাে িাইন / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

 িািদবন এবং ধ্ারক িয়েন্ট / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

 মসদিি িয়েন্ট / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

 মািার িয়েন্ট / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

 মাদ্রাসা িয়েন্ট / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 
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 মদির িয়েন্ট / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

  মদির িয়েন্ট / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

  কবরখ্ানা িয়েন্ট / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

 হাসিাত্াি িয়েন্ট / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

 দিদনক িয়েন্ট / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

 স্বাস্থ্য সদুবধ্া িয়েন্ট / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

 কদমউদনটি টকন্দ্র িয়েন্ট / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

 নাম সযি স্ল্যাম িয়েন্ট / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

  প্লট অনুযা়েী িদম বযবহার বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

 নাম সযি গুরুত্বিূর্ণ প্রদত্িান িয়েন্ট / বহুভুি আকৃদত্ / কভাযরি 

 

৪.১০ অনযানয িাসকিে োকি 

 

এটি সময় কসকরকজর কেকিিকণর সমকষ্টগত প্ টাকয় এেং জোহটট  সারভাইভাল প্দ্ধকত দ্বারা স্তকর উভয় 

প্ৃথে েরা হকে।  াইকহাে, জেুঁকচ থাো এেং িজনন হার সম্পকেট ত মাকসে জাতীয় স্তকরর 

অন মানগুকল কভন্ন অন মাকনর জনয েযেহার েরা হকে। 

৪.১০.১ কনষ্কাশন এেং প্করকেশগত অিযয়ন 

 

ক্ষকতের েযেস্থা এেং জোনও অেোঠাকমাগত ও ইউটিকলটি উন্নয়ন িকিয়ার কনরীক্ষণ 

প্করেল্পনাগুকলর সাকথ প্করকেকশর স রক্ষা োস্তোয়ন এেং প্করচালনা ও রক্ষণাকেক্ষকণর প্করেল্পনা 

জথকে শুরু েকর িাথকমে কেকেচনা। প্করকেশগত গকেিণার লক্ষয িেল্প এেং প্ােটেতী এলাোয় 

সািারণ প্করকেশ উন্নত েরা এেং জল, োয় , শব্দ সহ মানে স্বাস্থয এেং োস্তুতকন্ত্রর সহনশীল 

সীমা প্ টন্ত প্রাকমকতগুকল রািা। শহুকর এলাোর প্াকন সরেরাহ, সযাকনকটশন, েঠিন েজট য েযেস্থাপ্না, 

কনষ্কাশন, েনযা, োয় , শব্দ, িাদয ও স্বাকস্থযর কেপ্দ ইতযাকদ কেিকয় কেকশি কেকেচনা েরা হয়। 

প্রামশটদাতারা সমীক্ষা ো টিকমর সাকথ প্করেল্পনা িণয়ন েরার আকগ িাথকমে প্করকেশ প্রীক্ষা 

শুরু েরকেন। এেটি সংহত প্দ্ধকতকত  াকত অন্তেটতী প্রাকমকতগুকলর কেে  সম্পকেট ত সাকভট গুকল 

সংগ্রহ েরা  ায়। উপ্রন্তু, কেকশি PRA শহুকর প্করকেশ জমৌকলে তথয জপ্কত েহন েরকে। ভূকম 

েযেহার / ভূকম েযেস্থাপ্না, অেোঠাকমা প্করেল্পনা, শারীকরে স কেিা প্করেল্পনা, প্করেহন 

প্করেল্পনা ইতযাকদ প্করেল্পনার োরকণ িেল্পটির এনভায়রনকমটাল ইমপ্যাক্ট অযাকসসকমট (ইআইএ) 
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 থা থভাকে মূলযায়ন েরা হকে এেং জনকতোচে িভােগুকলর জনয ক্ষয়ক্ষকত েযেস্থা প্করেল্পনা 

প্করেল্পনায় অন্তভ ট ক্ত েরার প্রামশট জদওয়া উকচত। । উপ্রন্তু, এেটি প্করকেশগত প্ টকেক্ষণ 

প্করেল্পনা (EMP) 
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অধ্যা়ে ৫ 
৫. শহুরে এলাকা তিরেষণ এিং ফলাফল 
  

মাঠ প্ টাকয় টিলার ও কজওমােট , দ টি জপ্ৌরসভা (প্ রাশাভা) জকরপ্ েকরকে এেং কমরসরাই জপ্ৌরসভা 
এলাোর প্করেল্পনা িস্তুত েরার জনয িকয়াজনীয় অেোঠাকমাগত তেকশষ্টযগুকলর উপ্র কভকি েকর ১৬ টি 
ইউকনয়ন প্াওয়া জগকে জ গুকলা কেকভন্ন তথয প্াওয়া জপ্কত সাহা য েকরকে।  কনম্নকলকিত কেভাগগুকল কেকভন্ন 
উকল্লিক াগয তেকশষ্টযগুকলা, কেদযমান শতট ােলী, কেকভন্ন প্করকসোয় অযাকক্সস, িকয়াজনীয় চাকহদার উৎস এেং 
অনযানয অেোঠাকমাগত তেকশষ্টয সম্পকেট ত কেকভন্ন তথয েণটনা েরকে । 

  

৫.১ তমেসোই পপৌেসভাে তিল্ডং সম্পতকযি িথ্য 

এই কেভাকগর অন্তভ ট ক্ত েরার জনয অকনে তথয আকে জ গুকলা সংক াজন েরার জচষ্টা েরা হকয়কে। কেকডং 
স্ট্রােচাকরর িরন, এই িরকনর ভেনগুকলর জমকঝর সংিযা, আেৃকত, তাকদর শতট ােলী, েযেহার এেং উকেশযগুকল 
এই অেোঠাকমাগত তেকশষ্টযগুকল দ্বারা সরেরাহ েরা হকয়কে । এই োঠাকমাগুকলার উপ্র জমাোইল টাওয়াকরর 
অেস্থান, ভারী ওভার, প্াউকন্ডং স্তর, ঢাল, গযাস এেং প্াকনর অযাকক্সস , জপ্ৌর এলাোর কনমটাণ প্যাটাকনটর 
িেণতা কনম্নকলকিত উপ্-কেভাগগুকলকত আকলাচনা েরা হকয়কে। মানকচত্র জেেল এলাোর অেোঠাকমাগত 
তেকশষ্টযগুকলর অেস্থান জোঝার জনয এিাকন রকয়কে। 
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মযাপ 7 নমরেরাই টপৌরেভ্ার এলাকা গঠি 
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৫.১.১  তিল্ডং কাঠারমা প্রকাে 

 
প্াো, আিা-প্াো, টিনকশি, োঠ এেং এমনকে কনমটাণািীন কেকডং োঠাকমা জপ্ৌরসভা এলাোয় প্াওয়া 
 ায়। টিনকশি ভেনগুকলা ৪১% এেং োচাগুকলা ৩০% কহসাকে প্াওয়া  ায়। এই িরকনর োঠাকমা িিানত 
এ এলাোয় জদিা জগকে। জপ্ৌরসভার এলাো কহসাকে, প্াো ভেনগুকল (১৯%)এর জেকশ প্াওয়া  ায় না। 
কমরসরাই জপ্ৌরসভাকত োকঠর োঠাকমা মাত্র ১%।  কদও কনমটাণ োঠাকমার অিীকন ০% কচত্রটিকত জদিাকনা 
হকলও এই িরকনর োঠাকমাগুকলাও প্াওয়া জগকে। কেন্তু এগুকলা ি ে েম সংিযে োঠাকমা হওয়ায় আমরা 
০% জদিকত প্াই।  

 

 

 

৫.১.২ কাঠারমা টাইপ অনুর্ায়ী পমরে তিিেণ 

 
এটি প্করষ্কারভাকে জোঝা  ায় জ  ২ তলা ভেন এেং এর জচকয় জেকশ তলার োঠাকমাগুকর প্াো । 
োরণ অনযানয কেভাগগুকল কনমটাণািীন োো ২ টি জমকঝ অকতিম েরা সম্ভে নয়। জোন জোন জক্ষকত্র 
জেউ জদিকত প্ায়া  ায় জ   জমকঝ ০ এর মাকন হল এগুকলা ভেন নয় তকে তাকদর অেোঠাকমাগত তেকশষ্টয 
থােকত প্াকর। জয়মন: সমাকি, শাশান ইতযাকদ। কচত্র () জফ্ল্ার নম্বকরর অিীকন োঠাকমার সংিযা জদিায় । 
৭, ১২ এেং ১৫ নম্বর জমকঝর অিীকন শুি মাত্র এেটি োঠাকমা প্াওয়া  ায়। ১ এেং ২ টি জমকঝ সম্বকলত 
োঠাকমা িিানত জপ্ৌর এলাোয় প্াওয়া  ায়।  
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নফগার 1 নব্দ্যমাি নব্নভ্ন্ন ধরসর্র কাঠাসমার পসদ্ টমসে েংখ্যা 

টেনব্ল  8 টমসে েংখ্যা এব্ং এর নভ্নিসত কাঠাসমার েংখ্যা 

০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  ১২ ১৫ 

৪১৯ ৮৩৭৯ ২৪০ ৭৭ ৩৭  ৩৩  ১০ ১  ১ ১ 

  

 

 

নফগার 2 কাঠাসমার গঠি অিুযায়়ী েংখ্যা 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

  
10   1   37   
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৫.১.৩ তিল্ডং কাঠারমাে প্রকাে 

 
এলাোয় িায় ৯৮% কেকডং োঠাকমাকত কনয়কমত আেৃকত প্াওয়া  ায়। শুি মাত্র ২% োঠাকমা অকনয়কমত হয়। 
এেটি উপ্কূলীয় অঞ্চকলর এেটি জপ্ৌরসভা এলাো কহসাকে এটি এেটি কনয়কমত েকে। কেন্তু এই শতট গুকল িায় 
৪৩.৮২% এ থােকল তা সন্তুকষ্ট স্তকরর কনকচ। িায় ৩০.৯৯% োঠাকমা গে কহসাকে েলা জ কত প্াকর। 

Building Shape of the Municipality  

Area  

  

  

Irregular  

2%  

Structure Condition 

 

নফগার 3 টপৌরেভ্া মসধয কাঠাসমাগত আকৃনত এব্ং অব্স্থা তাসদ্র অব্স্থা 

 

 

৫.১.৪ কাঠারমাে উপে পমািাইল টাওযাে 

 
জেেলমাত্র ৫% োঠাকমা প্াওয়া  ায় জ িাকন জমাোইল টাওয়ার অেকস্থত এেং সকেটাচ্চ 99.5% োঠাকমার 
জোকনা জমাোইল টাওয়ার জনই। 

৫.১.৫ ভাে়ী ওভাে, ঢাল এিং পাউল্ডং 

 
এই এলাোয়, ভারী   এেং প্াউকন্ডং ওভার উচ্চ হাকর প্াওয়া  ায় না। মাত্র ২.২% োঠাকমা প্াওয়া  ায় 
জ গুকলা ভারী হয়। 

মাত্র ১.৬% োঠাকমার ঢাল রকয়কে এেং িায় ৯৮.৪% োঠাকমার অকিোংশরই ঢাল জনই। ভূকমেকম্পর সময় 
প্াউকন্ডংকয়র স ক াগ রকয়কে ৩.৫% োঠাকমার জক্ষকত্র এেং ৯৬.৫% োঠাকমাকত ঘনত্ব এেং উচ্চতার েম কহসাকে 
প্াউকন্ডংকয়র জোন সম্ভােনা জনই। 

 

 

  98 %   

Good 
25 % 

poor 
44 % 

Average 
31 % 
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৫.১.৬  কাঠারমাগি িযিহাে 

 
জপ্ৌরসভা এলাোর িায় ১১ িরকনর োঠাকমা প্াওয়া  ায়। এটি ইকতমকিয জানা জগকে জ  কমরসরাই জপ্ৌরসভা 
োংলাকদকশর উপ্কূলীয় শহরগুকলর এেটি। জভৌকগাকলে অেস্থাকনর োরকণ এই সমস্ত ১১ িরকনর োঠাকমা উচ্চ 
হাকর প্াওয়া  ায় না। িিানত আোকসে োঠাকমা ো ভেনগুকল িিানত এই শহুকর এলাোর জনয িক াজয 
নয় তকে সারা কেে জ কে জদিা  ায়।  াইকহাে, মীরসরাই জপ্ৌরসভাকত প্াো, আিা-প্ ে, টিনকশি, োচা  
এেং োকঠর োঠাকমা প্াওয়া জগকে  া ইকতমকিযই েযািযা েরা হকয়কে। আোকসে োঠাকমার অিীকন সেল 
োঠাকমার মকিয ১৫% প্াো, ৬.৮% আিা-প্াো, ২৯.৭% টিনকশি, ২৩.৮%% োচা এেং ৫% োকঠর 
জোঠাকমা রকয়কে। আোকসে েযেহার োো অনয সে িরকনর েযেহার উকল্লিক াগযভাকে প্াওয়া  ায় না। কেন্তু 
েকমউকনটি প্করকসোকদর এই েযেহারগুকলর মকিয, োকণকজযে ও েৃকি গুরুত্বপ্ূণট োঠাকমাগত েযেহার কহসাকে 
গণনা েরা উকচত জ কহত  কেকভন্ন িরকণর োঠাকমা রকয়কে।    কমে েযেহার, জসো ো টিম, কশক্ষা, অেযেহৃত 
উৎপ্াদন, িশাসকনে ও িকোকল্পার কেে  োঠাকমা প্াওয়া  ায় । 
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৫.১.৭  তনম যাণ পযাটান য পেড 

 
জপ্ৌরসভার এলাো জথকে সংগৃহীত তথয আমরা জদকিকে জ  িায় ১০০ েের আকগ কনমটাণোজ শুরু হকয়কেল। 
কনকচর কচত্রটির () এই জপ্ৌরসভার কনমটাকণর িেণতা জদিায়। ১৯৮০ সাল জথকে ো তার আকগ মাত্র ১% 
োঠাকমা কেেকশত হয়। এর প্র ১৯৪১ জথকে ১৯৬৩ প্ টন্ত মাত্র ১% োঠাকমা েৃকদ্ধ জপ্কয়কেল। কেন্তু মাত্র 
১০ েের প্র এলাোর ১% োঠাকমা দশৃযমান হকয় উঠকে জ টা উন্নয়কনর শুরু   কগর শুরু েকরচে ।  
১৯৮৭-১৯৯৮ এর মকিয  মীরশরাইকয়র িেৃত উন্নয়ন সংঘঠিত হকয়কেল এেং তারপ্কর 
  
োঠাকমাগত উন্নয়ন এর জনয িীকর িীকর েকৃদ্ধিাপ্ত প্যাটট ান েন্ধ এেং উন্নয়ন িোহ উচ্চ হকয়। এিন ৬০.৮% 
োঠাকমা কেেকশত হকয়কে। 

 

 

 

জপ্ৌর এলাোর  জনসংিযার সেটাকিে জলাকের োকে িায় ৮০.৯% গযাকসর িকেশাকিোর জনই, তাকদর 
প্াইপ্লাইকন িকেশাকিোর ো কসকলন্ডাকরর গযাস জেনার মত ক্ষমতা  নাই। শুি মাত্র ৭.২% মান ি প্াইপ্লাইন 
েযেহার েকর । 

  
Figure  6   Trendline of growth of the struct ures   
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৫.২.২ পানির উৎসের েহজলভ্যতা 

কমরসরাইকয়র সেটাকিে মান ি িায় ৮৮%  াকদর কনজস্ব টিউেওকয়ল আকে। এই জনয তাকদর অকিোংকশর 
প্াকনর সমসযা জনই। কচত্র জথকে () এটি সহকজই জোঝা  ায় জ  অকিোংশ টিউেওকয়ল কচকিত েরা জ কত 
প্াকর। কেশুদ্ধ প্াকনর উৎসগুকল হল েরা প্াকন।  ১% মান ি তাকদর প্াকন চাকহদা প্ূরণ েকরকে েরা প্াকন 
জথকে । কচত্রকত ()  েরা জলকরিা জদিায় জ িাকন এই জলাকেরা তাকদর প্াকনর চাকহদা প্ূরণ েকর। এেং 
োকেরা অনযানয টিউেওকয়কলর উপ্র কনভট র েকর  া ১১% জলােকে আিাকদত েকর। কমরসরাই জপ্ৌরসভা 
এলাোয় েতট মাকন জমাট ৫০৪ টি নলকূপ্ রকয়কে। 
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মযাপ 8 নমরেরাই টপৌরেভ্ার িলকূসপর অব্স্থাি 
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তেদ যকতে জপ্াকলর অেস্থা জপ্ৌরসভায় জমাট ১০৫৩ টি তেদ যকতে জপ্াল অেকস্থত। 

 

মানকচত্র ১৩ জপ্ৌরসভার এলাোয় তেদ যকতে জপ্াল জপ্ৌর এলাোর কতনটি তেদ যকতে জপ্াল প্াওয়া  ায় জ গুকলার কভতর 
হালো জপ্াে, উচ্চ জভাকল্টজ এেং তেদ যকতে জপ্াল   থািকম ৪%, ২% এেং ৯৪%।  

 

৫.৩ জপ্ৌরসভার এলাোর  জ াগাক াগ েযেস্থা 

 
৫.৩.১ রাস্তার িোরকভদ  

জপ্ৌরসভা এলাোয় িায় ৩৮% রাস্তা প্াো। জসকম-প্াো রাস্তা িায় প্াো রাস্তার োোোকে প্করমাকণর িায় (৩৬%) 
। এলাোয় িায় ২৪% োচা রাস্তাও রকয়কে। োকেটি হল আরকসকস (শকক্তশালীেরণ কসকমট েংকিট) জরাি (২%) 
এেং ফ টওভার জসত । তকে ফ টওভার জসত র সংিযা অনযানয িরকণর সেকের ত লনায় েম। 
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জপ্ৌরসভায় জমাট ১২৪ টি সেে কেদযমান। গে রাস্তা তদঘটয .৭১০ কেকলাকমটার জ িাকন েযান্ডািট  কেচ যকত ৩.৫৪৬৩৭ 
কেকলাকমটার এর জেকশ নয়। নূযনতম তদকঘটযর রাস্তাটি ৪.০৮ ফ ট এেং রাস্তার সেটাকিে তদঘটয ২৯,৫৪৮৪২৯৭ কেকম। 
তাোো, সেল সেকের জমাট তদঘটয ৮৮.০৬২১৮ কে.কম.।  

৫.৩.৩ রাস্তা আচ্ছাডিে এলাকা 

জমাট ৩৪৩৪৩৮ েগটকমটার এলাো রাস্তায় আিাকদত। িায় ৯৭% রাস্তাগুকলর মকিয এই রাস্তাগুকলর মকিয রকয়কে 
.০২০০০০ েগট কেকম (িকত রাস্তা)। ২১০২২২ েগট কেকম জথকে ২% সেে েভার এেং ১% 0২001 জথকে ০৩৬৫০৬ 
েগট কেকম।
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৫.৩.৪ কমরসরাই জপ্ৌরসভার জসত  
কমরসরাই জপ্ৌরসভা এলাোয় জমাট ২8 টি জসত  প্াওয়া জগকে। 
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৫.4.1 আচ্ছাতিি এিং প ালা পেন অিস্থা 

 
জপ্ৌরসভার এলাোগুকলকত জেকশরভাগ জড্রনগুকল আিাকদত (৭৫%)। োকে (২৫%) জিালা.  

 

 

৫.৪.২ পেরনে ধেণ  

 
এটি জপ্ৌরসভার এেটি ভাল ইকিত জ  িায় ৮২% জড্রন হল প্াো । প্ োরণ জড্রকনর অেস্থা  কদ ভাল  না থাকে 
তকে ভারী েৃকষ্টপ্াকতর সময় অকতকরক্ত ওয়াটার লগ অঞ্চল ততকর েকর ফকল প্াকন জের হকত   প্াকর না। তকে, োচা 
জড্রন িায় ১৮%।.  

 

    

  

Mirsharai Upazila   

75 %   

25 %   

  

  

    

  
82 %   

18 %   
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৫.৪.৩ পেন লাইন দির্ঘ যয 

 
িায় ৪১% জড্রকনর তদঘটয ০.১১৯-০.১৪৬ কমটার। িায় ২২% জড্রন ০.৩২২-০.৩৮৯ কমটার দীঘট। দীঘটতম জড্রন 
(০.৩৯৩ কমটার) জমাট জড্রন আিাকদত এলাোর ২% গঠন েকর।

 

 Figure 12 Length of Drain Line in Mirsharai Municipality    

 

৫ ৫ তমেসোই পপৌেসভায জলাধাে সমহূ 

 
জলািাকরর িরন এেং এর এলাো সারণী () জলািার সমহূকে এেং তাকদর শতাংশ সংিযা জদিায়। ৮৯৩ টি 
জলািাকরর মকিয রকয়কে প্ কুর, মৎস প্ কুর, দিি, িাল এেং েরা। প্াকনর সেটাকিে প্করমাণ প্ কুর (িায় ৮৮%)। 
জেকশরভাগ প্ কুর িায়(৮৪%) এর েমপ্কক্ষ ০.০০৫ েগট কমটার এলাো রকয়কে। মাকের প্ কুকরর প্করমাণ জমাট  
জলািাকরর িায় ১০%। োকেগুকল িাস (৩.৮%), িাল (.১%) এেং েরা (.৬%)। 

  

  

 

 

 

 

টেনব্ল  9 নমরেরাই টপৌরেভ্ায় নব্নভ্ন্ন ধরসির জলাধাসরর এলাকা 
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ধ্রর্  
জপ্ৌরসভা এলাোর জলািাকরর কেকভন্ন িরকনর জলািাকরর এলাো (েগট 
কেকলাকমটার) 
 

টটাটাি 

  < .০০৫  .০০৫-  

.০০৮৫৫২  

.০০৮৫৫২ –  

.০১২১১৩ 

.০২২৭৫৬+  

 

প্ কুর 

সংিযা ৭৫২ ৭ ৪ ২  ৭৬৫ 

% প্রকাযরর 
আওত্া়ে  

৮৪.২%  .৮%  .৪%  .২%  ৮৫.৭%  

মৎস প্ কুর 

 

সংিযা ৮৭ ১ ০ ০ ৮৮ 

% প্রকাযরর 
আওত্া়ে 

৯.৭% .১%  ০.০%  ০.০%  ৯.৯%  

দিি সংিযা ৩৪  ০ ০ ০ ৩৪ 

% প্রকাযরর 
আওত্া়ে 

৩.৮%  ০.০%  ০.০%  ০.০%  ৩.৮%  

খ্াি সংিযা ১ ০ ০ ০ ১ 

% প্রকাযরর 
আওত্া়ে 

.১%  ০.০%  ০.০%  ০.০%  .১%  

েরা সংিযা  ৫ ০ ০ ০  ৫  

% প্রকাযরর 
আওত্া়ে 

.০%  ০.০%  ০.০%  ০.০%  .০%  

টটাটাি সংিযা  ৮৭৯  ৮  ৪ ২ ৮৯৩ 

% প্রকাযরর 
আওত্া়ে 

৯৮.৪%  .৯%  .৪%  .২%  ১০০.০%  
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৫.৬ িােযাে হাট পপৌেসভা তিরেষণ ও ফলাফল 

 
জজকভকস ফামটটি োকরয়ার হযাট একরয়া কদকয় অেোঠাকমাগত তেকশষ্টয, ভূকম েযেহার, জফমা এেং িকতটি োকের জহাড 
এেং োঠাকমার অনযানয জনসংিযাতাকিে প্যাটানট সমীক্ষা েকরকে। কনম্নকলকিত কেভাগটি কেদযমান অেস্থায় েণটনা েরকে, 
িকয়াজনীয় িেল্পগুকলর কেকভন্ন প্করকসো উৎতগুকলকত প্করগমন এেং এই িেল্প এলাোর অনযানয অেোঠাকমাগত 
তেকশষ্টয সম্পকেট ত তথয 

 

৫.৬.1 তিল্ডং কাঠারমাে প্রকােরভি 

 
কমরসরাই িেল্প এলাো োকরায়ার হাট জপ্ৌরসভা সমদৃ্ধ এলাোগুকলার  এেটি। কেকডং োঠাকমার মকিয প্াো, জসকম 
প্াো, টিনকশি ও োচা প্াওয়া  ায় 

 

Table 12 োঠাকমার িোরকভদ 

 
ক্রডমক 

নং 

োঠাকমার িোরকভদ সংখযা মন্তবয মন্তবয 

1  িাকা ৬৮১  ১৯.৯৯   

2  টসদম  ৫৫৪ ১৬.২৬   

3  োচা িাকা ৪৫৮ ১৩.৪৪   

4  টিন টিি ১৭০৭ ৫০.১০ কিকিাকমনযাট স্ট্রােচার 

5  কনমটানািীন ৫ ০.১৫%    

6  কাযঠর ২  ০.০৬%    

  জমাট োঠাকমা ৩৪০৭ ১০০%    
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 Figure 13 Structure type of Baroiari Hat Pourashava  
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0.06 % 
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৫.৬.1  তিল্ডং কাঠারমা িযিহাে 

েকরয়র হাট প্ রাশাভা এর োঠাকমা িিানত আোকসে িরকণর । কেে  োকণকজযে েযেহার আোকসে োসাগুকলার সংলগ্ন 
অংশ  াকে কমে েযেহার েলা হয়। 

Table 13 Land use Table  

 ক্রদমক  

নং  

োঠাকমা িরণ সংখযা  %  মন্তবয  

১  িশাসকনে ১৩ ০.৩৮   

২ েৃকি ৪৫ ১.৩০    

৩ োকণকজযে ৬৬৭ ১৯.৩৩   

৪ েকমউকনটি সাকভট স ৩৭ ১.০৭   

৫  কশক্ষা ও গকেিণা ৩৮ ১.০১   

৬ কশল্প ৮ ০.২৩    

৭ কমে েযেহার ৮৪  ২.৪৩    

৮  আোকসে ২৪৬৬  ৭১.৪৮ কিকিাকমনযাট েযােহার 

৯  জসো ো টিম ৫৪ ১.৫৭   

১০  প্করেহন ও জ াগাক াগ ১৬  ০.৪৬   

১১  কনমটাণ অিীকন ২২  ০.৩৪   

  িদরমার্ ৩৪০৭ ১০০%    
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৫.৬.2 এই এলাকাে অিকাঠারমাগুরলাে উচ্চিা। 

 
  এই জপ্ৌরসভা এলাোয় এে জোকরি কেকডং হল ৯২.৮১%,  অনযানয কেকভন্ন কেভাগ এেং শুি মাত্র েয় জোকরি 
রকয়কে ০.১৮৫%। 

টটদবি ৭.৩১ অেোঠাকমাগুকলার উচ্চতা। 

ক্রদমক  

নং.  

জোকরি  োঠাকমা   %  মন্তবয  

১  ১ ৩১৪৯  ৯২.৮১  প্রাধ্ানয টবদি 

২ ২  ১২০ ৩.৫৪   

৩ ৩  ৫৯  ১.৭৪   

৪ ৪ ৪৩  ১.২৭   

৫ ৫  ১৬ ০.৪৭    

৬ ৬ ৬  ০.১৮৫   

  জমাট 
অেোঠাকমা 

৩৪০৭  ১০০%    
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৫.৬.৪ কাঠারমাগি অিসথ্া 

আমরা জকরকপ্র সময় ৯২.৮১% োঠাকমা জপ্কয়কে জ গুকলার ভাল অেস্থা  এেং জেকশরভাগই এরেম কেল।.  

টেনব্ল  10কাঠাসমাগত অব্েথা 

ক্রদমক  

নং 

োঠাকমাগত অেসথা োঠাকমার সংিযা   %  মন্তবয 

1  ভাল ১২৪১ ৯২.৮১ ভাি কাঠাযমার সংখ্যাই টবদি 

2  গে ৭২৪ ৩.৫৪   

3  খ্ারাি অবসো ১৪৮৭  ১.৭৪   

Figure  15   Structure Height of Baroiarhat Pourashava   

  

1  Storied 
92.81 % 

 Storied 2 
% 3.54 

3  Storied 
1.74 % 

4  Storied 
1.27 % 5  Storied 

0.47 % 

 Storied 6 
0.18 % 

BUILDING HIGHT OF BAROIHAT  
POURASHAVA 
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টমাট   ১০০%    

 

 

 

 ৫.৬.৫ োস্তাে ধেণ এিং দির্ঘ যয 

 

জটকেল নং ১১ শহুকর এলাোয় নগকরর নাগকরেকদর জসোর জনয  প্াো রাস্তার িািানয জেকশ 

 

      Table 16 Road type  

ক্রদমক  

নং.  

রাস্তার িরণ তদঘটয (কে.কম) %  মন্তবয 

1  কেএস জরাি ১.৩৩১১৭৭ ৪    

2  এইচকেকে জরাি ৪.২৭১৮১৭ ১২   

3  োচা জরাি ৪.৫৫৯ 

 

 

১৩   

4  প্াো জরাি ২১.১১৪১২৯  ৬১  িািানয জেকশ  

5  আরকসকস জরাি  ৩.৪৩২৫২৭ ১০   

  জমাট তদঘটয ৩৮.৭০৮৯৭৮ ১০০%    

 

  

good 
36 % 

avarage 
21 % 

Poor 
43 % 

STRUCTURE CONDITION 
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Map 20: Road Network map of Baraiyar hat Pourashava  
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৫.৬.৬ তনষ্কাশরনে  প্রকাে এিং দির্ঘ যয 

 
েকরয়হারহাকটর শহুকর এলাোর িিান সমসযাগুকলর মকিয প্াকন কনষ্কাশন েযেস্থাপ্নার সমসযা রকয়কে।  থা থ 
রক্ষণাকেক্ষকণর োরকণ জোন প্ টাপ্ত জড্রন জনই এেং কেদযমান জনই। আমাকদর জক্ষত্র জকরপ্ কহসাকে আমরা প্াইো জড্রন 
১২৫ টি প্াওয়া  ায়।  া জমাট কনষ্কাশকনর ৯৮% এেং েচা জড্রন ৩ টি  া জমাট কনষ্কাশকনর ২% জ কে। 

Table  কনষ্কাশন িোর 

ক্রদমক  

নং..  

িরণ  তদঘটয (কে.কম) তদঘটয (কম.) %  মন্তবয 

১ প্াো  ৯.১৭৯৬৩১ ৯১৭৯.৬৩১৪৯৭  ৯৮    

২ োচা  ০.২০১১৯৮  ২০.১৯৭৮৩৮ ২   

  

 

Figure 18 Drainage Type of Baruihat Pourashava  

 

৫.৬.৭ তনষ্কাশন অিস্থা: 

জকরকপ্ জদিা  ায়, োকরায়ারহাট প্ রাশাভাকত িায় ৭১% জড্রনগুকল জিালা এেং একদর মকিয মাত্র ২৯ % ঢাো থাকে। 

  

Table  Drainage Condition  

ক্রদমক 
নং  

  কনষ্কাশন অেস্থা জড্রনগুকলর সংিযা তদঘটয 
(কে.কম) 

তদঘটয (কম.) %  মন্তবয 

১    ঢাো ২৬  
২.৭২৫৬১৩ 

২৭২৫.৬১৩  ২৯    

২    জিালা  ১০২ ৬.৬৫৫২১৬ ৬.৬৫৫২১৬ ৭১    

Pucca 
98 % 

Katcha 
2 % 

DRAIN TYPE 
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৫.৬.৮ টটউি ওরযল এিং অনযানয পরযন্ট দিতশষ্ট্য 

 
টিউে ওকয়ল এেং অনযানয প্কয়ট তেকশষ্টয জকরপ্ জথকে, আমরা ৬৯ টি টিউেওকয়ল, ২ টি কেএম স্তম্ভ, ৩৫ টি জসত  
এেং কুলভাটট  এেং ৩৬৪ টি ইকলেকট্র্ে জপ্াল জপ্কয়কে। 

 

টটদবি: টিউে ওকয়ল এেং অনযানয প্কয়ট তেকশষ্টয 

ক্রদমক 
নং 

প্কয়ট তেকশষ্টয সংখ্যা 
 

মন্তবয 

1  টিউেওকয়ল ৬৯   

2  কেএম স্তম্ভ ২   

3  জসত  এেং কুলভাটট  ৩৫    

4  ইকলেকট্র্ে জপ্াল ৩৬৪   

  

  

  

Covered 
29 % 

Uncovere 
d 

71 % 

DRAINAGE CONDITION 
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৫.৬.৯ স্লাজ িযিস্থাপনা 

স্লাজ িাকম্পংকয়র জনয জসিাকন েসোসোরী জেকশরভাগ জলাে প্যাট লযাকট্র্ন প্েন্দ েকর এেং েকয়েটি (২৬%) 
জসকিে টযাঙ্ক েযেহার েকর তাকদর গাদা িাম্প েকর। 

জটকেল স্লাজ িাকম্পং স কেিা 

ক্রদমক নং স্লাজিাকম্পং এর িরণ সংখ্যা 

 

% মন্তবয  

১ জসকিে টযাংে ৫২৪ ২৬   

২ দিট ১১০৯ ৫৪ দিট িাকম্পং 
সেকচকয় জেকশ 

 

৩ অনযানয ৪০০ ২০   

   ১০০%   
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৫.৬.১০ জলাধার েমূহ  

োকরায়ার হাট জপ্ৌরসভাকত ২৭২ টি প্ কুর রকয়কে। ৫১ টি িাইচ, ৪ টি কনম্নভূকম এেং ২ টি িাকলর মত কেে  
অনযানয জল তেকশষ্টয রকয়কে। 

   Table 21 িিাধ্ার সমযূহর প্রকারযভি 

ক্রদমক 
নং 

িিাধ্ার সমূযহর প্রকারযভি সংখ্যা 
 

মন্তবয 

1  িুকুর ২৭২   

2  দিি ৫১   

3  কনম্ন জকম ৪    

4  িাল ২   

 

    ৫.৬.১১  অনয়ানয  স রেি়া সমূহ 

োকরায়ার হাট জপ্ৌরসভাকত আকরা অনযানয তেকশষ্টয জ মন ১০ টি জিলার মাঠ, ১০ টি েেরস্থান, ৭ কচ অন েটর জকম 
এেং ১টি  োগান রকয়কে । 

 

 

  

 

 

 

Table     অিযািয েুনব্ধাগুসলার 

তানল 

  

ক্রদমকনং   

িং 

ধরর্   েংখ্যা   Re marks  
1   টখ্লার মাঠ  8    

2   কব্র স্থাি   10     
3   ব্াগাি   1     
4   অন েটর  7     

Septic  Tank 
26 % 

Pit 
54 % 

Others 
20 % 

SLAGE DUMPING FACILITY 
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অধ্যা়ে ৬ 
৬ তমেসোই উপরজলাে তিরেষণ ও ফলাফল 

 
জজকভকস ফামটটি উপ্কজলা এলাোর জভৌত তেকশষ্টয, ভূকম েযেহার এেং জফমা এেং িকতটি ঘকরর ও োঠাকমার 
অনযানয জনসংিযাতাকিে প্যাটানট সহ জকরপ্ েকরকে। কনম্নকলকিত কেভাগটি কেদযমান অেস্থায় েণটনা েরকে, 
িকয়াজনীয় িেল্পগুকলর কেকভন্ন প্করকসো উৎসগুকলকত অযাকক্সস এেং এই িেল্প এলাোর অনযানয শারীকরে তেকশষ্টয 
সম্পকেট ত তথয 

৬.১ তিল্ডং কাঠারমাে প্রকােরভি 

 
কমরসরাই িেল্প এলাোটি  সমৃদ্ধ এলাোগুকলার এেটি। কেকডং োঠাকমা প্াো, জসকম প্াো, টিনকশি ও োচা 
প্াওয়া জগকে 

ক্রদমক োঠাকমার িোরকভদ সংখযা  %  মন্তবয 

1  োচা ৬৪৭১৯ ৩৭.৫৭৪   

2  প্াো  ১৯৭১০ ১১.৪৪৩   

3  জসকম প্াো ১৮৩১৯ ১০.৬৩৫   

4  টিকনর জশি ৬৯৩৫১ ৪০.২৬৩ প্রধ্ান বযবহারকৃত্ োঠাকমা 

5  কনমটাণািীন  ১৪৪ ০.০৮৪   

6  োকঠর ২ .০০০১   

  জমাট গঠন ১৭২২৪৫ ১০০    

  



চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 

চট্টগ্র়াম জজল়া: ঝ ুঁ রে সংবেদনশীল ভূরম েযেহ়াি পরিেল্পন়া (এমইউরিরপ)এি আওি়ায় 
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চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 

চট্টগ্র়াম জজল়া: ঝ ুঁ রে সংবেদনশীল ভূরম েযেহ়াি পরিেল্পন়া (এমইউরিরপ)এি আওি়ায় 

রমিসি়াই উপবজল়াি জনয জভৌি অেে়াঠ়াবম়াগি জরিপ এেং জমৌজ়া ময়াপ স্ক্য়ান, রিজজট়াল়াইবজশন, সম্প়াদন়া, রপ্ররটং ইিয়ারদ উন্নয়ন পরিেল্পন়া 
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 ৬.২ তিল্ডং কাঠারমাে িযিহাে 

  
কমরসরাই উপ্কজলার োঠাকমাগুকলা িিানত আোকসে োকজ েযেহার েরা হয়। কেে  োকণকজযে েযেহার 
জরকসকিকসয়াল হাউকজর সংলগ্ন   াকে  কমে েযেহার েলা  ায় 

ক্রদমক  োঠাকমার  ধ্রণ  সংখ্যা  %  মন্তবয 

১  িশাসকনে ৩৪৯ .২০৩    

২ েৃকি ৮৪৯৫  ৪.৯৩১   

৩ োকণকজযে ৬৭৪০ ৩.৯১২   

৪  েকমউকনটি সাকভট স ১১৬৬ .৬৭৭   

৫  কশক্ষা ও গকেিণা ১১৩৯  .৬৬১   

৬ স্বাস্থযকসো স কেিা ৭৪ .০৪৩    

৭  কশল্পকেৌশল  ১১৫৯ .৬৭৩   

৮  কমে েযেহার  ৩৪৬ .২০১    

৯  আোকসে ১৪৮০২০ ৮৫.৯২৪  প্রধ্ান বযবহার আবাদসক 

১০  প্করকসো ো টিম ১৮০৮  ১.০৫০   

১১ প্করেহন ও জ াগাক াগ  ১৫৮ .০৯২    

১২  কনমটাণািীন ২২৮৭  ১.৩২৮   

১৩  অেযাহত  ৫২৪  .৩০৬   

  িদরমার্ ১৭২২৪৫ ১০০%    

   



চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 

চট্টগ্র়াম জজল়া: ঝ ুঁ রে সংবেদনশীল ভূরম েযেহ়াি পরিেল্পন়া (এমইউরিরপ)এি আওি়ায় 
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চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 

চট্টগ্র়াম জজল়া: ঝ ুঁ রে সংবেদনশীল ভূরম েযেহ়াি পরিেল্পন়া (এমইউরিরপ)এি আওি়ায় 

রমিসি়াই উপবজল়াি জনয জভৌি অেে়াঠ়াবম়াগি জরিপ এেং জমৌজ়া ময়াপ স্ক্য়ান, রিজজট়াল়াইবজশন, সম্প়াদন়া, রপ্ররটং ইিয়ারদ উন্নয়ন পরিেল্পন়া 
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৬.৩ এই এলাকাে কাঠারমাগুরলাে উচ্চিা 

এই এলাোয় এে জোকরি কেকডং আকে ৯২.৮১% অনযানয কেকভন্ন কেভাগ এেং শুি মাত্র েয়টি তলা 0.১৮৫%                                         

 

টটদবি কাঠাযমাগত্ উচ্চত্া 

  

ক্রদমক 
নং.. 

জোকরি এর 
সংিযা 

কাঠাযমা   %  মন্তবয  

১ একত্িা  ১৬৯৭৫৭  ৯৮.৫৫৬  একত্িা 
সবযিয়ে টবদি 

২  টিাত্িা ১৯০৮ ১.১০৮   

৩ দত্নত্িা  ৩৫৬   ০.২০৭   

৪  িারত্িা  ১২৯ ০.০৭৫   

৫ িািত্িা ৬৯ ০.০৪০   

৬ ে়েত্িা  ২৫ ০.০১৫   

৭ সাত্ ত্িা ১ ০.০০১   

  টমাট ১৭২২৪৫ ১০০   

  

 



চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 

চট্টগ্র়াম জজল়া: ঝ ুঁ রে সংবেদনশীল ভূরম েযেহ়াি পরিেল্পন়া (এমইউরিরপ)এি আওি়ায় 
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চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 

চট্টগ্র়াম জজল়া: ঝ ুঁ রে সংবেদনশীল ভূরম েযেহ়াি পরিেল্পন়া (এমইউরিরপ)এি আওি়ায় 

রমিসি়াই উপবজল়াি জনয জভৌি অেে়াঠ়াবম়াগি জরিপ এেং জমৌজ়া ময়াপ স্ক্য়ান, রিজজট়াল়াইবজশন, সম্প়াদন়া, রপ্ররটং ইিয়ারদ উন্নয়ন পরিেল্পন়া 
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৬.৪ কাঠারমাে গঠনগি অিস্থা 

আমরা জকরকপ্র সময় ১৩% োঠাকমা ভাল অেস্থাকন জপ্কয়কে এেং এগুকলাই িিান োঠাকমাগুকলার মকিয 
উকল্লিক াগয ।  

টটদবি োঠাকমার অেস্থা 

ক্রদমক 
নং..  

োঠাকমার অেস্থা োঠাকমা সংখ্যা   %  মন্তবয 

১ ভাল ২১৩৯৯  ১৩   

২ গে ৫৮৮৭৫ ৫৩    

৩ খ্ারাি  ৯১৯৭১ ৫৩ টবদিরভাগ খ্ারাি অবস্থ্া 

 টমাট  ১০০%    

  

  

 

 

 

 

 

  



চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 

চট্টগ্র়াম জজল়া: ঝ ুঁ রে সংবেদনশীল ভূরম েযেহ়াি পরিেল্পন়া (এমইউরিরপ)এি আওি়ায় 
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চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 

চট্টগ্র়াম জজল়া: ঝ ুঁ রে সংবেদনশীল ভূরম েযেহ়াি পরিেল্পন়া (এমইউরিরপ)এি আওি়ায় 
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৬.৫ পোরেে প্রকাে এিং দির্ঘ যয 

িেল্প এলাোয়, নগকরর নাগকরেকদর প্করকসোর োরকণ োচা রাস্তার িািানয জেকশ জদিা  ায় । 

 

                            টটদবি  জরাকির িোরকভদ 

ক্রদমক নং. জরাি িোর তদঘটয (কে.কম) মন্তবয 

১ োচা জরাি ৩৪৭.৯৭৪ িািানয জেকশ 

২ প্াো জরাি ২৭১.৩২৫   

৩  জসকম প্াো জরাি ২৭১.২১৯   

৪ এইচকেকে জরাি ১৯৩.২২২   

৫  কেএস জরাি ৩.৬৯৫   

 ৬  আরকসকস জরাি  ৩.২৪০   

  

    

 

  

 



চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 

চট্টগ্র়াম জজল়া: ঝ ুঁ রে সংবেদনশীল ভূরম েযেহ়াি পরিেল্পন়া (এমইউরিরপ)এি আওি়ায় 
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Map 26: Road Type map  



চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 

চট্টগ্র়াম জজল়া: ঝ ুঁ রে সংবেদনশীল ভূরম েযেহ়াি পরিেল্পন়া (এমইউরিরপ)এি আওি়ায় 
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৬.৬ জলাধাে সমূহ 

 এই এলাোয় ৮৮৬৮ টি প্ কুর রকয়কে। ৩৩৯২ টি কিকচর মত কেে  অনযানয জল তেকশষ্টয রকয়কে, 

                                      Table 28 জলািার সমূকহর িোরকভদ 

 

ক্রদমক 
নং. 

জলািার সমূকহর িোর সংখ্যা মন্তবয 

১ নািা ৫৮   

২ দিি ৩৩৯২   

৩  টিক ১   

৪ িুকুর ১৮৮০৮   
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20000000 
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চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 

চট্টগ্র়াম জজল়া: ঝ ুঁ রে সংবেদনশীল ভূরম েযেহ়াি পরিেল্পন়া (এমইউরিরপ)এি আওি়ায় 

রমিসি়াই উপবজল়াি জনয জভৌি অেে়াঠ়াবম়াগি জরিপ এেং জমৌজ়া ময়াপ স্ক্য়ান, রিজজট়াল়াইবজশন, সম্প়াদন়া, রপ্ররটং ইিয়ারদ উন্নয়ন পরিেল্পন়া 

প্রণয়ন 

  

108 | P a g e  

  

 



চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 

চট্টগ্র়াম জজল়া: ঝ ুঁ রে সংবেদনশীল ভূরম েযেহ়াি পরিেল্পন়া (এমইউরিরপ)এি আওি়ায় 

রমিসি়াই উপবজল়াি জনয জভৌি অেে়াঠ়াবম়াগি জরিপ এেং জমৌজ়া ময়াপ স্ক্য়ান, রিজজট়াল়াইবজশন, সম্প়াদন়া, রপ্ররটং ইিয়ারদ উন্নয়ন পরিেল্পন়া 
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৬.৭ তনষ্কাশরনে ধেণ এিং দির্ঘ যয 

 
জড্রকনজ েনকজশন সমসযা সহ প্াকন লকগং এই এলাোয় িিান সমসযা এেটি েে সমসযা ।  থা থ রক্ষণাকেক্ষকণর 
অভােসহ প্ টাপ্ত  জড্রন কেদযমান জনই। 

টটদবি ২৯ টেযনি এর Type  

ক্রদমক 
নং.  

 িোর তদঘটয মন্তেয  

1  িাকা   ১৭.৬৭৮ ৬১   

2  কািা  ২৭.৩৯৮ ৩৯   

  টমাট  ৪৫.০৭৬      

  

 

 

  

  

  

  

  

Pucca  
39 % Katcha 

61 % 

DRAIN TYPE 



চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 

চট্টগ্র়াম জজল়া: ঝ ুঁ রে সংবেদনশীল ভূরম েযেহ়াি পরিেল্পন়া (এমইউরিরপ)এি আওি়ায় 

রমিসি়াই উপবজল়াি জনয জভৌি অেে়াঠ়াবম়াগি জরিপ এেং জমৌজ়া ময়াপ স্ক্য়ান, রিজজট়াল়াইবজশন, সম্প়াদন়া, রপ্ররটং ইিয়ারদ উন্নয়ন পরিেল্পন়া 
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চূড়ান্ত জরিপ প্ররিবেদন, পয়াবেজ -0১: 

চট্টগ্র়াম জজল়া: ঝ ুঁ রে সংবেদনশীল ভূরম েযেহ়াি পরিেল্পন়া (এমইউরিরপ)এি আওি়ায় 

রমিসি়াই উপবজল়াি জনয জভৌি অেে়াঠ়াবম়াগি জরিপ এেং জমৌজ়া ময়াপ স্ক্য়ান, রিজজট়াল়াইবজশন, সম্প়াদন়া, রপ্ররটং ইিয়ারদ উন্নয়ন পরিেল্পন়া 
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অধ্যা়ে ৭ 
 

৭.১উপসংহাে 

এই িেকল্পর োজ জিাগ্রাম এেং সময়সূচী TOR উপ্র কভকি েকর উন্নত েরা হকয়কে। তথয কেকিিণ 

এেং প্করেল্পনার জনয এেটি স ন্দর কেনযাকস জিটা সরেরাহ েরার জিকয়াজন কেল । এজনয 

অেোঠাকমাগত তেকশষ্টয গুকলর সাকথ সমীক্ষাগুকলর জনয আি কনে সরঞ্জাম এেং ি  কক্তগুকল অন্তভ ট ক্ত 

েরার জচষ্টা েরা হকয়কে। অেোঠাকমাগত তেকশষ্টয জকরপ্, তথয সংগ্রহ প্দ্ধকত এেং ো টপ্দ্ধকতর 

এেটি েযাপ্ে িভাে কেল  সূচনা প্দ্ধকত এেং সােটপ্দ্ধকতর উপ্র । এেটি উপ্কূলীয় শহুকর এলাো 

কহসাকে অকনে অভাে এেং ফাুঁে ি ুঁকজ প্াওয়া  ায়  া মাোর প্ল্যাকন ঠিে েকর কদকত হকে । 

উপ্করাক্ত আকলাচনা জথকে প্করষ্কারভাকে জোঝা  ায় জ  ইকতোচে ও জনকতোচে প্করকস্থকতকত আমাকদর 

সোইকে জদিা  ায়। এিন এটির স্থায়ীত্ব েজায় জরকি ো টের এেটি সমািান জের েরার িকয়াজন। 

  
 

 


