
ফ-দ্বী রযকল্পনায় ভূরভব্যফস্ানা 

ইভদাদইরাভ 

ফাাংরাদদ ইরিভদে াপদেয াদে স্রাব্দ উন্নয়ন  রক্ষ্যভাত্রা( MDG) অর্জন কযদি ক্ষ্ভ দয়দে।ম্প্ররি 

র্ারিাংদঘয াদেইদনফর ডেদবরদভন্ট ররউন ডনেওয়াকজ ( SDSN) দারযদ্র্য রনযন,রফদেয সুযক্ষ্া এফাং ফায র্ন্য 

ারি ও মৃরি রনশ্চি কযদি দদক্ষ্ গ্রদেয ফ জর্নীন আফাদন াড়া রদদয় ফাাংরাদদদক ঠিক দে এরগদয় ডনওয়ায র্ন্য 

ম্প্ররি ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ডখ ারনাদক এরেরর্ অগ্রগরি পুযস্কায ডদওয়া দয়দে। ফিজভান যকাদযয দক্ষ্ ডনতৃদে 

ফাাংরাদদদয উন্নয়দনয চাকা রনখ ুঁিবাদফ এরগদয় চরদে। উন্নয়দনয অপ্ররিদযাে অগ্রমাত্রায় এখন আভাদদয এ রপ্রয় ভাতৃভূরভ 

ফাাংরাদদ। এযই ধাযাফারকিায় ২০৩০ াদরয ভদে SDGs রক্ষ্যভাত্রা অর্জন, ২০৪১ এয ভদে  উন্নি ও মৃি ফাাংরাদদ 

গড়ায উদেশ্য রযকল্পনা গ্রে এফাং র্রফায়ু রযফিজদন অরবঘাি রষ্ণু মৃি ফ- দ্বী গদড় ডিারায রদক্ষ্য একটি ভরিি 

দীঘ জদভয়ারদ রযকল্পনা ' ফাাংরাদদ ডেরো প্ল্যান ২১০০' এয ভােদভ এরগদয় চরদে ফাাংরাডদ। প্রাপ্ত ম্পদদয দফ জাত্তভ ব্যফায 

রনরশ্চি কযায ভােদভ র্নগদেয র্ীফনমাত্রাযভান দ্রুি উন্নয়ন কদয উন্নি ফাাংরাদদ গঠন কযাই এফ রযকল্পনায মূর রক্ষ্য। 

ফাাংরাদদ ইরিভদে রনম্ন-ভেআদয়য ডদদ উন্নীি দয়দে। এযই ধাযাফারকিায় ২০৪১ াদরয ভদে উন্নি ডদ রদদফ 

আত্মপ্রকাদয রদক্ষ্য ফিজভান যকায াযাদদদ সুলভ উন্নয়ন কদয মাদে, রফদল কদয অফকাঠাদভাখাদি ড়ক, ডযর,ডনৌ, 

রফভান ভগ্র ডমাগাদমাগ অফকাঠাদভায উন্নয়ন আভাদদয চাযাদ ইরিভদে দৃশ্যভান।  

পৃরেফীয ফদচদয় ঘনফরিপূে জ ডদগুদরায ভদে ফাাংরাদদ রযরচরি যদয়দে। নদী ০১ রাখ ৪৭ ার্ায ৫৭০ ফগ জ 

রকদরারভোদযয এদদদ প্ররিফগ জ রকদরারভোদয প্রায় ০১ ার্ায ২ ি ডরাক ফফা কদয। র্রফায়ু রযফিজন ও প্রাকৃরিক দুদম জাগ 

উন্নয়দনয কারিি দীঘ জদভয়ারদ রক্ষ্য অর্জদন  প্ররিফন্ধকিা রদদফ ডদখা ডদয়। এ কর প্ররিফন্ধকিা দূয কযায উদেদশ্য 

দীঘ জদভয়ারদ রযকল্পনায প্রদয়ার্ন য়। এযই ধাযাফারকিায় আির্জারিক অরবজ্ঞিায আদরাদক বরফষ্যদিয ম্ভব্য 

রযফিজন  এফাং ভদয়য াদে াদে িথ্য ও অগ্রারধকাদযয  রযফিজনমূদক রফদফচনায় রনদয় ডনদাযোন্ড ও স্ানীয় 

রফদলজ্ঞদদয দমারগিায় ফ- দ্বী রযকল্পনা ২১০০ প্রেয়ন কযা দয়দে। এ রযকল্পনায় ফাাংরাদদদয প্রায় কর ডর্রাদক 

অির্ভ জক্ত কযা দয়দে।  

মুদ্র্ ও নদী ডেদক অফস্থানগি দুযদেয কাযদে গার্ীপুয, রিনাইদ, ভাগুযা, ভয়ভনরাং নীরপাভাযী এফাং ডযপুয 

এই েয়টি ডর্রা তুরনামূরকবাদফ র্রফায়ু রযফিজন ও প্রাকৃরিক দুদম জাদগয র্ন্য  কভ ঝুঁরকপূে জ িাই এ ডর্রাগুদরাডক অদক্ষ্াকৃি 

কভ দুদম জাগপূে জ এরাকা রদদফ রফদফচনা কযা দয়দে । প্রাকৃরিক দুদম জাগর্রনি ঝুঁরকয উয রবরত্ত কদয ডর্রাগুদরাদক েয়টি 

েস্পদে বাগ কযা দয়দে। ডভাে ১৯ টি ডর্রা রনদয় উকূরীয় অঞ্চর, মায ডভাে আয়িন  ২৭ ার্ায ৭৩৮ ফগ জরকদরারভোয। এ 

ডর্রাগুদরা দরা ফাদগযাে, ফযগুনা, ফরযার, ডবারা,চাদঁপুয,চট্টগ্রাভ, কক্সফার্ায, ডপনী,ডগাারগঞ্জ, মদায, িারকাঠি, খরনা, 

রক্ষ্মীপুয,নড়াইর, ডনায়াখারী, টুয়াখারী, রদযার্পুয, ািক্ষ্ীযা, ও যীয়িপুয। ডভাে ১৮ টি ডর্রা রনদয় ফদযন্দ্র এফাং খযাপ্রফে 

অঞ্চর, মায আয়িন ২২ ার্ায ৮৪৮ ফগ জরকদরারভোয। এ ডর্রাগুদরা দরা ফগুড়া, চুয়াোঙ্গা, রদনার্পুয, গাইফান্ধা, র্য়পুযাে, 

কুরিয়া, ডভদযপুয, নওগাঁ, নাদোয, চাাইনফয়াফগঞ্জ, নীরপাভাযী, াফনা, ঞ্চগড়, যার্াী, যাংপুয, ািক্ষ্ীযা, রযার্গঞ্জ ও 

রদরে।  

ডভাে ০৭ টি ডর্রা রনদয় াওড় ও আকরিক ফন্যাপ্রফে অঞ্চর, মায আয়িন ১৬ ার্ায ৫৭৪ ফগ জরকদরারভোয। 

ডর্রাগুদরা দরা ব্রাক্ষ্েফাড়ীয়া,রফগঞ্জ, রকদাযগঞ্জ, ডভৌরবীফার্ায, ডনত্রদকানা,সুনাভগঞ্জ  ও রদরে। ডভাে ৯৩ টি ডর্রা রনদয় 

াফ জিয চট্টগ্রাভ অঞ্চর, মায আয়িন ১৩ ার্ায ২৯৫ ফগ জরকদরারভোয। ডর্রাগুদরা দরা ফান্দযফান,খাগড়ােরড় এফাং যাঙ্গাভাটি। 

ডভাে ২৯ টি ডর্রা রনদয় গঠিি নদী অঞ্চর এফাং ডভানা,মায ডভাে আয়িন ৩৫ ার্ায ২০৪ ফগ জরকদরারভোয। ডর্রাগুদরা দরা 

ফযগুনা, ফরযার, ডবারা, ফগুড়া, চাঁদপুয, কুরভল্লা, পরযদপুয, ডপনী, গাইফান্ধা, ডগাারগঞ্জ, র্াভারপুয, কুরড়গ্রাভ, রক্ষ্মীপুয, 

রারভরনযাে, ভাদাযীপুয, ভারনকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নাযায়েগঞ্জ, নাদোয, চাাইনফয়াফগঞ্জ, ডনায়াখারী, াফনা, টুয়াখারী, 

যার্াী, যার্ফাড়ী, রযয়িপুয, রযার্গঞ্জ, োঙ্গাইর এফাং খরনা। ডভাে ০৭ টি ডর্রা রনদয় নগয এরাকামূ গঠিি, মায 

আয়িন ১৯ ার্ায ৮২৩ ফগ জরকদরারভোয। ডর্রাগুদরা দরা ফরযার, চট্টগ্রাভ, ঢাকা, খরনা, যার্াী, যাংপুয ও রদরে। এখাদন 

উদল্লখ, াইড্রররর্কযার কাযদে একারধক ডর্রা একারধক েস্পদেয ভদে অির্ভ জক্ত কযা দয়দে। 



 

  ফাাংরাদদদয ভাটি ও ারনয াংরভশ্রে এদদদক একটি উফ জয ভূখদন্ড রযেি কদযদে। প্রাকৃরিক এই আীফাদদয 

কাযদে এদদদয অরধকাাং র্রভদি ফেদয দুই ফা িদিারধক পর উৎারদি দে। শুদৄ িাই না আদৄরনক সুদমাগ সুরফধাদক 

কাদর্ রারগদয় ফাাংরাদদদ কৃরল উৎাদন ব্যাকবাদফ বৃরি ডদয়দে এফাং াদে। ফরধ জি র্নাংখ্যায খাদেয 

স্বয়াংম্পূে জিা  রনরশ্চি কযায  াাার যপ্তারন ম্ভাফনাও  তিরয দয়দে। ফ-দ্বী রযকল্পনা ২১০০ ভূরভব্যফস্ানাদক রফদল 

গুরুে ডদওয়া দয়দে। এ রযকল্পনায় কৃরল, ফন, নদীনারা, খার, রফর নগয ও রদল্পয র্ন্য প্রদয়ার্নীয় র্রভ ফই এ 

রযকল্পনায আওিায় আনা দয়দে। কৃরল ও অকৃরল উবয় খাদিয ব্যফহৃি র্রভদক এদক্ষ্দত্র রফদফচনা কযা দয়দে। রযদপ্ররক্ষ্দি  

ডম কর ডকৌর এ রযকল্পনায় গ্রে কযা দয়দে িা দরা, ডড্ররর্াং ডেডক প্রাপ্ত ভাটি / ফাররব্যফস্ানা রফলদয়ও সুরনরদ জি 

নীরিভারা প্রেয়ন, ডেকই খােস্য উৎাদদন ফন্যা ফা নদী বাঙ্গন ডেদক কৃরলর্রভ াংযক্ষ্ে। রফোক্তিায অনুপ্রদফ এফাং 

ভরুকযে প্ররিদযাধ,ডভঘনা ডভানায় নতুন ডর্দগ ওঠা ভূরভয ব্যফস্ানা,কৃরল ও অকৃরলর্রভ বৃরিয র্ন্য ডেকই উকূরীয় 

ভূরভব্যফস্ানা, নগযায়দেয র্ন্য স্ানীয় ভূরভ ব্যফাদযয রযকল্পনা। ভূরভ রস্থরিীর কযায র্ন্য উকূরীয় অঞ্চদর ফনায়ন 

বৃরি, ভূরভ যক্ষ্ায় উকূরীয় ারনম্পদ অফকাঠাদভাগুদরায ভরিি ব্যফস্ানা,ভাটিয গুোগুে ফর্ায় যাখা এফাং ভূরভয ক্ষ্য়ক্ষ্রি 

ডযাধ কযা, োন্ড ডর্ারনাং এয র্ন্য প্রদয়ার্নীয় আইন ও রফরধ প্রেয়ন কযা। 

 ফ- দী রযকল্পনা ২১০০ একটি দীঘ জদভয়ারদ রযকল্পনা। এ রযকল্পনা ভদয় ভদয় প্রদয়ার্দন ারনাগাদ কযা 

নতুন জ্ঞান ও প্রমৄরক্তয ভাদফ ঘোদনায প্রদয়ার্ন ডফ। রফদেয অন্যান্য ফ- দ্বী রযকল্পনায অরবজ্ঞিায আদরাদক ফাাংরাদদ ও 

রফেভান রযরস্থরি ম জাদরাচনা কদয ত্রুটিরফচুযরি রযায কদয ইরিফাচক অরবজ্ঞিা গ্রে কযায সুদমাগ যদয়দে।  ডেল্টা াংক্রাি 

চযাদরঞ্জ ডভাকারফরায় ফাাংরাদদদযও দীঘ জ অরবজ্ঞিা যদয়দে। রূকল্প ২০২১ এয াপদেয ধাযাফারকিায় ফঙ্গফন্ধুয উন্নয়ন 

দ জদনয আদরাদক স্বদেয উন্নয়ন দে র্ারিদক এরগদয় ডনদফ ' ফ- দ্বী রযকল্পনা ২১০০।' 
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