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মবিমিল্লামহি িাহিামনি িামহি
অনুষ্ঠাপ্টনি িভাপমি,
িহকিীবৃন্দ,
উপমিি সুমধিন্ডলী,
আিিালামু আলাইকুি।
শদপ্টর্ি অর্ শননমিক উন্নয়প্টন ভূমি অিযন্ত গুরুত্বপূণ শ। িািামিক উন্নয়প্টনও সুষ্ঠু ভূমি ব্যবিাপনা িরুিী। িাই ভূমি
িন্ত্রণালপ্টয়ি কিশকাপ্টন্ডি ওপি শদপ্টর্ি আর্ শ-িািামিক উন্নয়ন অপ্টনকাাংপ্টর্ মনভশির্ীল।
প্রাকৃমিক িম্পপ্টদি িবপ্টিপ্টয় মূল্যবান আধাি হপ্টলা ভূমি। এ ভূমি শর্প্টক আিিা খাদ্য, বস্ত্র, বািিান ও িীবন িক্ষাকািী
ঔষপ্টধি উপাদানগুপ্টলা পাই।
ভূমি শর্প্টকই আিিা আহিণ কিমি মূল্যবান খমনি িম্পদ ির্া প্রাকৃমিক গ্যাি, কয়লা, জ্বালানী শিল, চুনাপার্ি ইিযামদ।
এই মূল্যবান িম্পপ্টদি সুষ্ঠু ব্যবহাপ্টি অপ্টনক িযাপ্টলঞ্জ আপ্টি। িানুষ বাড়প্টি। িাপ্টদি িীবন ও িীমবকাি িামহদা বাড়প্টি। এ
িামহদা শিটাপ্টি ভূমিি অপমিকমিি ও অপমিমিি ব্যবহাি বৃমি পাপ্টে।
কৃমষ িমি হ্রাি পাপ্টে। িলার্য়, নদী, নালা, খাল, মবল, শ াবা ভিাট হপ্টয় যাওয়ায় প্রাকৃমিক ভািিাম্য নষ্ট হপ্টে।
আিিা নদীগুপ্টলাপ্টি কযামপটাল শেমিাং শুরু কপ্টিমি। এপ্টি নদীি নাব্যিা বাড়প্টি। কৃমষ িমিও উিাি হপ্টে। এই ভূমিি
িঠিক ব্যবিাপনা মনমিি কিপ্টি হপ্টব।
আিাপ্টদি িিকাি ২০০৯ শর্প্টক এ পয শন্ত ভূমি ব্যবিাপনা ও ভূমি প্রর্ািনপ্টক আধুমনকায়ন ও িনবান্ধব কিাি মনমিপ্টে
শবর্মকছু যুগান্তকািী পদপ্টক্ষপ গ্রহণ কপ্টিপ্টি।
পুিাপ্টনা আইন ও নীমিগুপ্টলাপ্টক আধুমনক ও যুপ্টগাপপ্টযাগী কপ্টি নতুন আইন ও নীমিিালা প্রণয়ন কিা হপ্টয়প্টি।
অমপশি িম্পমে প্রিযপশণ আইন িাংপ্টর্াধন কপ্টি মূল িামলকপ্টদি িম্পমেি অমধকাি পুনঃপ্রমিষ্ঠা কিা হপ্টয়প্টি।
“িাল যাি িলা িাি” এ নীমিি আপ্টলাপ্টক িলিহাল ব্যবিাপনা নীমি প্রণয়ন কিা হপ্টয়প্টি।
বালুিহাল ও িাটিি ব্যবিাপনাি িন্য ভূমি কমির্ন গঠন কিা হপ্টয়প্টি।
শদর্ব্যাপী ১ লক্ষ ৬৮ হািাি ৪৫৬টি ভূমিহীন পমিবািপ্টক ৭৬ হািাি ৬৩৭ একি খাি িমি বপ্টন্দাবস্ত শদয়া হপ্টয়প্টি।
১৫১টি গুেগ্রাি প্রমিষ্ঠা কপ্টি ১০ হািাি ৬২০টি পমিবািপ্টক পুনব শামিি কিা হপ্টয়প্টি।
আশ্রয়ণ-২ প্রকপ্টিি িাধ্যপ্টি ১ হািাি ২০০ একি খাি িমিপ্টি ৩৮৯টি আশ্রয়ণ গ্রাপ্টি ২৪ হািাি ৪৭২টি পমিবািপ্টক
পুনব শামিি কিা হপ্টয়প্টি।

১০৪টি উন্নয়ন প্রকপ্টিি িন্য ১০ হািাি ৭৩২ একি ভূমি অমধগ্রহণ ও ৭ হািাি ৫৭ একি অমধগ্রহণকৃি অব্যবহৃি ভূমি
পুনঃগ্রহণ কপ্টি খাি খমিয়াপ্টন আনা হপ্টয় প্টি। ৬ হািাি ২৯৭ একি খাি িমি অনবধ দখলমুক্ত কিা হপ্টয়প্টি।
১৬০টি িা বাগান ইিািা প্রদান কিা হপ্টয়প্টি। িলিহাল ইিািাি িাধ্যপ্টি িিকাি ২৭০ শকাটি টাকা িািস্ব আয় কপ্টিপ্টি।
আধুমনক ও মবজ্ঞানিম্মি ভূমি ব্যবিাপনা এবাং পমিপ্টবর্ সুিক্ষাকপ্টি উপকূলীয় ১৯টি শিলািহ ২১টি শিলায়
Coastal Land Zoning প্রকি গ্রহণ কিা হপ্টয়প্টি। আিও ৪০টি শিলাপ্টি Land Zoning কায শক্রি ২০১৫ িাপ্টলি
িপ্টধ্য শর্ষ হপ্টব। উপকূলীয় িিভূমিপ্টি বাাংলাপ্টদর্ শিনাবামহনীি িাধ্যপ্টি বনায়ন কিা হপ্টে।
গািীপুি, নািায়ণগঞ্জ, িট্টগ্রাি ও িাির্াহী মিটি কিপ্টপাপ্টির্ন এবাং কুমষ্টয়া িদি উপপ্টিলায় ম মিটাল িমিপিহ
ম মিটাল ভূমি ব্যবিাপনা পিমি িালুি উপ্টদ্যাগ শনয়া হপ্টয়প্টি।
বাাংলাপ্টদর্-ভািি ৪ হািাি ১৫৬ মকপ্টলামিটাি আন্তিশামিক িীিানাি িপ্টধ্য ৪ হািাি ১৪৯.৫ মকপ্টলামিটাি িীিানা মিমিি
কিা হপ্টয়প্টি। অবমর্ষ্ট িাপ্টড় িয় মকপ্টলামিটাি িীিানা মিমিি কিাি লপ্টক্ষয উভয়প্টদর্ কর্তশক Index Map প্রস্তুি কিা হপ্টয়প্টি।
িহকিীবৃন্দ,
বিশিান িিকাি ভূমি ব্যবিাপনাি আধুমনকায়ন, নাগমিক শিবা বৃমি, সুর্ািন প্রমিষ্ঠা, স্বেিা ও িবাবমদমহ মনমিি
কিাি লপ্টক্ষয কিশকিশা ও কিশিািীপ্টদি দক্ষিা বৃমিিহ আধুমনক প্রযুমক্ত ব্যবহাপ্টিি উপি গুরুত্ব মদপ্টে।
ভূমি শিক শ ও িমিপ ব্যবিাপনাপ্টক ম মিটাইি কিাি িাধ্যপ্টি ক্রটিমুক্ত, শটকিই ও িণকল্যাণমুখী আধুমনক ভূমি
িমিপ ব্যবিা গপ্টড় শিালা হপ্টে।
৬১টি শিলায় ৫ শকাটি ২৩ লক্ষ খমিয়ান িাংিক্ষণ এবাং ভূমি িামলকপ্টদি অনলাইপ্টন িিবিাহ কিাি কায শক্রি গ্রহণ কিা
হপ্টয়প্টি। িনগণ ইউমনয়ন িথ্য শিবা শকন্দ্র শর্প্টক অনলাইপ্টন আপ্টবদন কপ্টি খমিয়ান িাংগ্রহ কিপ্টি পািপ্টি। িনগপ্টণি শভাগামন্ত
অপ্টনকাাংর্ লাঘব হপ্টয়প্টি।
ভূমি ব্যবিাপনায় প্রর্ি বাপ্টিি িপ্টিা শদপ্টর্ি ৪৫টি উপপ্টিলায় িমিি নািিামি িিাভাগ কায শক্রিপ্টক অপ্টটাপ্টির্ন কিাি
উপ্টদ্যাগ শনয়া হপ্টয়প্টি।
ভূমি িাংক্রান্ত াটা িাংিক্ষপ্টণি িন্য একটি াটা শিন্টাি এবাং িনগপ্টণি মনকট িথ্য িহিলভয কিাি লপ্টক্ষয ২০টি
উপপ্টিলায় ভূমি িথ্য শিবা শকন্দ্র িাপপ্টনি উপ্টদ্যাগ শনয়া হপ্টয়প্টি।
শদর্ব্যাপী ম মিটাল ল্যান্ড ম্যাপ্টনিপ্টিন্ট মিপ্টেি প্রবিশপ্টনি লপ্টক্ষয একটি িাোি প্ল্যান প্রণয়প্টনি উপ্টদ্যাগ শনয়া হপ্টয়প্টি।
িনিাংখ্যা বাড়প্টি। ভূমিি উপি ক্রিাগি িাপ বাড়প্টি। িাই র্হি মকাংবা গ্রাপ্টি বহুিলমবমর্ষ্ট ভবন মনিশাপ্টণি উপি
গুরুত্বাপ্টিাপ কিপ্টি হপ্টব। একইিাপ্টর্ দুই ফিলী/মিন ফিলী িমি যাপ্টি ক্ষমিগ্রস্ত না হয় শিমদপ্টকও শখয়াল িাখপ্টি হপ্টব।
ভূমিি বহুিামিক ব্যবহাপ্টিি ফপ্টল ভূমিি ক্রিাগি শশ্রমণ পমিবিশন, ভূমিি গুণগি িান পমিবিশন, ভূমি ব্যবহাি ও অমধকাি
মবষয়ক দ্বন্দ্ব আপ্টি। এ িকল বাধা অমিক্রি কিাি লপ্টক্ষয প্রমিটি ভূমি িামলপ্টকি মনর্ভশল স্বত্বমলমপ যর্াযর্ভাপ্টব মবপ্টেষণ কপ্টি ভূমিি
িপ্টব শােি ব্যবহাি মনমিি কিপ্টি হপ্টব।
প্রপ্টয়ািপ্টনি অমিমিক্ত িমি যাপ্টি অমধগ্রহণ কিা না হয় এবাং উব শি কৃমষ িমিিহ প্রাকৃমিক িলার্য়, নদী-নালা, খাল-মবল
ও পমিপ্টবপ্টর্ি যাপ্টি ক্ষমি না হয় শিমদপ্টক দৃমষ্ট িাখপ্টি হপ্টব। অমধগ্রহণকৃি িমি যাপ্টি দীঘ শমদন অব্যবহৃি না র্াপ্টক শি মবষপ্টয়ও
লক্ষয িাখপ্টি হপ্টব।
িহকিীবৃন্দ,
িব শকাপ্টলি িব শপ্টশ্রষ্ঠ বাঙামল, িামিি মপিা বঙ্গবন্ধু শর্খ মুমিবুি িহিাপ্টনি স্বপ্টেি শিানাি বাাংলা গড়াি লপ্টক্ষয আিিা
মদনিাি অক্লান্ত পমিশ্রি কিমি। শদর্ অপ্টনক এমগপ্টয়প্টি। আিিা আপ্টিা এমগপ্টয় শযপ্টি িাই। এ অগ্রযািায় িকলপ্টক অাংর্গ্রহণ কিপ্টি
হপ্টব।
ভূমি িাংক্রান্ত িটিলিা মনিিন এবাং দ্রুি শিবা প্রদাপ্টনি লপ্টক্ষয “ম মিটাল বাাংলাপ্টদর্” গড়াি মূলিপ্টন্ত্র উজ্জীমবি হপ্টয় ভূমি
িন্ত্রণালপ্টয়ি প্রমিটি কিশকিশা -কিশিািীপ্টক িিিা ও মনষ্ঠাি িাপ্টর্ দাময়ত্ব পালপ্টনি আহবান িানাই।
িকলপ্টক আন্তমিক ধন্যবাদ িানামে।

িয় বাাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু
বাাংলাপ্টদর্ মিিিীবী শহাক।
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