আসেছ ৩৩৭ েকািট টাকার প্রকল্প
েদেশর পুেরা জিমেক অবস্থান ও গুণাগুেনর িভত্িতেত কৃিষ, আবাসন,
বািণজ্য, পর্যটন এবং িশল্প প্লট িহেসেব শ্েরিণিবভাজন করা হেব।
এজন্য ৩৩৭ েকািট
যাচ্েছ সরকার।

৬০

লাখ

টাকা

ব্যেয়

একিট

প্রকল্প

হােত

িনেত

‘েমৗজা ও প্লটিভত্িতক জাতীয় িডিজটাল ভূিম েজািনং’ শীর্ষক
প্রকল্পিট চূড়ান্ত অনুেমাদেনর জন্য আজ মঙ্গলবার জাতীয় অর্থৈনিতক
পিরষেদর িনর্বাহী কিমিটর (একেনক) সভায় উপস্থাপন করা হেব।
এ প্রসঙ্েগ পিরকল্পনা কিমশেনর কৃিষ, পািন সম্পদ, ও

পল্লী

প্রিতষ্ঠান িবভােগর সদস্য জািকর েহােসন আকন্দ বেলন, সারা েদেশর
ভূিমেক িডিজটাল করার জন্য এখন একিট প্রকল্প চলমান রেয়েছ। ওই
প্রকল্পিটর সঙ্েগ সমন্বয় কের নতুন এই প্রকল্পিটর মাধ্যেম সারা
েদেশর ভূিমেক েমৗজা ও িবিভন্ন প্লট িভত্িতক আলাদা করা হেব। তখন
েয েকউ েযখােন েসখােন যা ইচ্ছা িনর্মাণ করেত পারেব না।
পিরকল্িপতভােব ভূিমর ব্যবহার িনশ্িচত হেব। প্রিতেবশী ভারত তােদর
ভূিমেক এধরেণর েজািনং কের প্লটিভত্িতক ভাগ কের ব্যবহার করেছ।
একেনক সভায় উপস্থাপেনর জন্য ৈতির প্রকল্প দিলেল বলা হেয়েছ, এই
প্রকল্পর মুল কাজ হেব ভূিমর গুণাগুণ অনুযায়ী ভূিমেক প্লটওয়াির
কৃিষ, আবাসন, বািণজ্িযক, পর্যটন ও িশল্প উন্নয়ন ইত্যািদ
ক্যাটাগিরেত িবভক্ত কের েমৗজা ও প্লটিভত্িতক িডিজটাল ভূিম েজািনং
ম্যাপ ও ভূিম ব্যবহার পিরকল্পনা প্রণয়ন করা। প্রকল্পিটর মাধ্যেম
মাঠ পর্যােয় সুষ্ঠু ভুিম ব্যবস্থাপনার িনিমত্েত সারােদেশ েমৗজা ও
প্লট িভত্িতক েড টােবজ প্রণয়ণ করা হেব।
এছাড়াও এই প্রকল্েপর আওতায় ভূিমর অঞ্চলিভত্িতক ব্যবহার সম্পর্েক
প্রিশক্ষণ েদওয়া এবং সাধারণ জনগেণর সেচতনতা বৃদ্িধর জন্য প্রচার
প্রচারণা চালােনা হেব। প্রকল্পিটর আওতায় ভূিম েজািনং িবষয়ক
কার্যক্রম সচল রাখার
ইউিনট গঠন করা হেব।

জন্য

ভূিম

ন্ত্রণালেয়র

অধীেন

একিট

পৃথক

প্রকল্প প্রস্তাবনায় বলা হেয়েছ, বাংলােদেশর সামাগ্িরক উন্নয়েনর
জন্য েদেশর ভূিম প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্েষত্ের একিট দক্ষ
পদ্ধিত গেড় েতালা দরকার। েদেশর ভূিম হস্তান্তর ও ভূিম ব্যবহার
শ্েরিণ পিরবর্তেনর হার অেনক েবিশ। এেত বলা হয়, েদেশ এখন কৃিষ

জিমর পিরমাণ েমাট জিমর প্রায় ৮৪ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃদ্িধর সােথ
নতুন আবাসন রাস্তা ঘাট িশক্ষা প্রিতষ্ঠান িবিভন্ন অবকাঠােমা
ইত্যািদ িনর্মােনর জন্য কৃিষ জিম ব্যবহার হওয়ার ফেল কৃিষ জিমর
পিরমাণ প্রিতিনয়ত উল্েলখেযাগ্য হাের হ্রাস পাচ্েছ।
ভূিম মন্ত্রণালেয়র ভূিম ব্যবহার নীিত ২০০১ প্রণয়ন করা হয়। এই
নীিতমালায় েদেশর সকল ভূিমেক িবভ্ন্িন অঞ্চেল ভাগ কের ভূিম
পিরকল্িপত ও সর্েবাত্তম ব্যবহার িনশ্িচত করেত কার্যক্রম গ্রহেণর
িনর্েদশনা প্রদান করা হয়।
ভূিম ব্যবহার নীিত ২০০১ বাস্তবায়েন ভূিম মন্ত্রণালয় ২০০৬ েথেক
২০১১ েময়ােদ উপকুলীয় ভূিম েজািনং প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হেয়েছ।
যার মাধ্যেম ১৫২িট উপকুলীয় উেজলার ভূিম েজািনং ও ভূিম ব্যবহার
পিরকল্পনা (ল্যান্ড ইউজ প্ল্যান) প্রণয় করা হেয়েছ। এছাড়া ২০১২২০১৭ েময়ােদ বাস্তবািয়ত জাতীয় ভূিম েজািনং (২য় পর্যায়) প্রকল্েপর
আওতায় েদেশর ৩৩৬িট উপেজলায় ভূিম েজািনং এবং ভূিম ব্যবহার
পিরকল্পনা ও ম্যাপ প্রণয়ন করা হেয়েছ। জাতীয় ভূিম েজািনং (২য়
পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পিট বাস্তবায়েনর সময় উপেজলা, েজলা এবং
িবভাগ পর্যােয় অনুষ্িঠত কর্মশালাগুেলােত উপকারীতা কার্যকািরতা
এবং প্রস্তািবত আইেনর খসড়ার ওপর ব্যাপক আেলাচনা করা হয়। উক্ত
আেলাচনায় মাঠ পর্যােয়র কর্মকর্তা ও জনপ্রিতিনিধরা ভূিম েজািনংেয়র
িবষয়িট এবং কৃিষজিমর সুরক্ষা ও ভূিম ব্যবহার আইনিট সিঠকভােব
বাস্তবায়ন করেত হেল এিটর েমৗজা ও প্লট িভত্িতক ভাগ করা প্রেয়াজন।
জানা েগেছ, েমৗজা ও প্লট িভত্িতক িডিজটাইজ ভূিম েজািনং মানিচত্র
প্রণয়ন
পূর্বক
ভূিম
ব্যবহার
পিরকল্পনা
প্রনয়ন
করা
হেব।
প্রকল্পিটর মাধ্যেম প্লট নাম্বার এবং প্লট িভত্িতক িবস্তািরত
ইত্যািদ ভূিম েজািনং মানিচত্ের সন্িনেবিশত করা হেব। িবধায় েজলা ও
উপেজলা পর্যােয় ভুিম প্রশাসেনর দািয়ত্ববপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এই
তথ্য ব্যবহার কের অপ্রতুল ভূিম সম্পেদর যথাযথ ব্যবহার কের েদেশর
ভূিম সম্পদ সংরক্ষেণ প্রেয়াজনীয় ভূিমকা রাখেত সক্ষম হেব।

