
নগর উ�য়ন অিধদ�র
গৃহায়ন ও গণপূতর্ ম�ণালয়
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

চ��াম েজলার মীরসরাই উপেজলার উ�য়ন পিরক�না �ণয়নঃ
সািব র্ক দুেয র্াগ �ব�াপনােক ভূিম �বহােরর 

   মা�েম স�ৃ�করণ �ক�
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 মীরসরাই উপেজলা
 ১6 ইউিনয়ন
 02 েপৗরসভা
 আয়তন 482.88 বগ র্িকেলািমটার

(িবিবএস, 2011)

�ক� এলাকা পিরিচিত
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�কে�র ল�য্ ও উে��

1)  অথ র্ৈনিতক েজান েক� কের ইেকােসনিসিটভ, �ীণ টাউনসীপ
2) পয র্টন িশে�র িবকাশ
3) কৃিষ জিম সংর�ণ
4)  দুেয র্াগ ঝুিঁক �াস
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বতর্মান চয্ােল�



ভূিমর ধরণ আয়তন (বগ র্ িক.িম ) শতকরা (%)

পাহাড় 130 25.50

সমতল ভূিম 322.72 63.30

সাগর 57.08 11.20

েমাট 509.80 100
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বতর্মান চয্ােল�

সূ� : িজআইএস ডাটােবজ

জিমর িববরণ পিরমাণ (%)

এক ফসলী জিম 38.91

দু্ই ফসলী জিম 42.46

িতন ফসলী জিম 18.63

েমাট 100

জিমর ধরণ

চাষেযা� জিমর পিরমাণ 22896 েহ�র

সূ� : বাংলািপিডয়া ,2012
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অথ র্ৈনিতক অ�ল এবং পয র্টন এলাকা

েদেশর সব র্বৃহৎ 
অথ র্ৈনিতক অ�ল  
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মীরসরাই উপেজলায় জলাব�তা সম�া   



পিরক�না �ণয়ন কায র্�ম 

বসিত, �াম,�ল, কেলজ, নদী, খাল, সড়ক, বাজার ইতয্ািদ িলিপব� করা হয়

পূব র্িনধ র্ািরত ��মালা িদেয় আথ র্সামািজক জিরপ স�� করা হয়, ফল�িতেত
খানা বা পিরবােরর সদ� সং�া, জীবনযা�ার ধরণ, বাস�ােনর ধরণ ইতয্ািদর
িচ� পাওয়া যায়

জরীপকৃত সড়ক/সংেযােগর একিট সিঠক িচ� েপেত যান চলাচেলর িব�ািরত

হার ও গিতিবিধ িবে�ষণ করা হয়। এই ত� িনিদ র্� সড়েক িদেনর িবিভ� সমেয়

িবিভ� সমেয় যানবাহন চলাচেলর িবিভ� হার িনধ র্ারেণ সহায়তা কের।

জনগেণর অংশ�হণমূলক প�িতর মা�েম �ক� এলাকার সম�া ও সমাধান

িচি�তকরণ, গুণগত ও পিরমাণগত ত� ।

�ক� এলাকার সাব-সেয়ল পরী�া

জলাব�তার �কৃিত িনরূপেণর জ� হাইে�ালিজকয্াল ডাটা �েয়াজন

িফিজকয্াল িফচার জিরপ

আথ র্-সামািজক জিরপ

পিরবহন জিরপ

িজওলিজকয্াল জিরপ

হাইে�ালিজকয্াল
জিরপ

িপআরএ

জিরপ
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ত� ও উপা�

পিরেবশ স�েকর্ জানার জ� উি�দ �াণীকুল জিরপ �েয়াজন।  উি�দ �াণীকুল জিরপ  
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িফিজকয্াল িফচার সােভ র্ 
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সং�হকৃত 3D 
�ােটলাইট ইেমজ
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Digital Elevation 
Model
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�ােটলাইট ইেমজ েথেক 
�ল, িবি�ং, রা�া, নদী, 
খাল, েরললাইন ইতয্ািদ 

অংকন   

অংকনকৃত েমাট িবি�ং
= 106081িট

অংকনকৃত সড়েকর পিরমান
= ১৮৭৫.৮০ িকিম



13
ে�ান সােভ র্ 
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েমাট �াকচার এর সং�া ১,০৬,০৮১ িট

• িমরসরাই েপৗরসভা ৯,২৪৬ িট
• বারইয়ার হাট েপৗরসভা ৩৪৫২ িট
• ১৬ িট ইউিনয়ন ৯৩,৩০২ িট

সােভ র্ েচিকং স�� হেয়েছঃ

২ িট েপৗরসভা
িমরসরাই েপৗরসভা ৯,২৪৬ িট
বারইয়ারহাট েপৗরসভা ৩৪৫২ িট

১ িট ইউিনয়ন
খইয়াছড়া ইউিনয়ন ৩২২৮ িট

িফিজকয্াল িফচার সােভ র্ েচিকং
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িফিজকয্াল িফচার সােভ র্ েচিকং কায র্�ম (নমুনা)    
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েমৗজার উপর বারইয়ারহাট 
েপৗরসভার নমুনা 

িফিজকয্াল িফচার �াপ
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�ািফক এ� �া�েপােট র্শন সােভ র্ 
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ি�প েজনােরশন   
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েকার েনাডাল 
পেয়�   ১

২

৩

4

িহ�লী

েজারারগ� 

মীরসরাই 

ওয়ােহদপুর 
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��ািবত েরাড 
েনটওয়াকর্ 
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হাইে�া িজওেলািজ সােভ র্ 
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মািটর ১০০ ফুেটর অিধক গভীের আেস র্িনেকর মা�া মািটর িনেচ ১০০ ফুট পয র্� আেস র্িনেকর মা�া 
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মািটর ১০০ ফুেটর অিধক গভীের লবনা�তার মা�া মািটর িনেচ ১০০ ফুট পয র্� লবনা�তার মা�া 

মীরসরাই উপেজলার পািনেত লবনা�তা 
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মীরসরাই উপেজলার পািনর িরচাজর্ 
এলাকা 
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মহামায়া

েগাবািনয়া ছড়া  

কেররহাট 
উ�র অংেশ

কেররহাট 
দি�ন অংেশ

মীরসরাই উপেজলার 
��ািবত কৃি�ম 

জলাধার
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িজওেলািজ সােভ র্ 



Standard Penetration Test

৮৫িট েবারেহাল �াপন
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মীরসরাই উপেজলায়
ফাউে�শন েলয়ার 

গভীরতা
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মীরসরাই উপেজলায়
িবি�ং হাইট 

েসনিসিটিভিট �াপ  
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িপআরএ  (Participatory Rural Appraisal) 
প�িতর মা�েম জনস��ৃকরন   
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স��কৃত িপআরএ েসশন

• Avievb wcAviG ২০ wU
• ইউিনয়ন wcAviG 16 wU
• �তঃ�তর্ wcAviG 04 wU
• িসিনয়র িসিটেজন 01 wU
• যুব সমাজ 01 wU
• অ�া� ে�ক েহা�ার 02 wU
• উপজািত ০১ িট 
  

me©‡gvU ৪৫ wU wcAviG েসশন m¤úbœ n‡q‡Q| 

েমাট অংশ�হণকারীর সং�া = 6৭৫ জন।
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ছিবঃ মীরসরাই েপৗরসভায় অনুি�ত িপ আর এ েসশন
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PRA  েথেক �া� �ধান সম�াসমূহ
• cvnvox X‡ji Kvi‡b Rjve×Zv mgm¨v

• iv¯ÍvNvU eo Kiv I ms¯‹vi Kiv

• wPwKrmvi Rb¨ KwgDwbwU wK¬wb‡Ki Afve

• weï× cvwbi Afve

• সরকারী �াথিমক িব�ালয় নাই।
• eR©̈ e¨e ’̄vcbv

• কবর �ান, �শান ঘাট, মি�র সং�ার / দরকার
• েরাড লাইট সম�া
• M¨v‡mi Afve/M¨vm ms‡hv‡Mi Afve

• কিমউিনিট পুিলিশং এর �ব�া করা।
• িস এন িজ টািম র্নাল দরকার
• গণেসৗচাগার নাই
• ডা�িবন এর সম�া
• ফায়ার সািভ র্স দরকার
• েসিনেটশন �ব�ার সম�া
• িবেনাদন েক� অথবা পাকর্ িনম র্াণ করা দরকার
• wkï cv‡K©i Afve

• মাদক সম�া
• কিমউিনিট েস�ার দরকার
• েক�ীয় ঈদগা দরকার
• gwnjv‡`i Rb¨ Kg©ms ’̄v‡bi Afve

• েকি�য়ভােব ি�ড়া কমে�� দরকার

PRA  েথেক �া� �ধান সম�াসমূহ
• mnR my‡` Avevmb e¨e¯’v KiY
• েবকার সম�া
• সরকারী উে�য্েগ েডইরী ফাম র্ ৈতরী কের েবকারেদর 

কম র্সং�ােনর �ব�া করা

• gva¨wgK I D”P gva¨wgK ¯‹z‡ji mgm¨v
• সামািজক ও সুিশ�ার সম�া
• েটকিনকয্াল কেলজ দরকার

• Kzgvix Lvj Qov ms¯‹vi I Rjve×Zv ỳixKiY

• BD‡KwjÞvm MvQ jvMv‡bvi d‡j dm‡ji mgm¨v

• AvgRv` †nv‡mb †ivW n‡Z wW.Gg.wc ch©šÍ iv¯Ívi

mgm¨v
• িচংকী আ�ানা হেত িডিডেরাড �স�করণ ও দখলমু� করা 

�েয়াজন।
• িচংকী েরলে�শন দরকার বারইয়ার হােট
• হাইওেয় রা�ার িচংকী পেয়� ও ওভার ি�জ দরকার
• বার ইয়ার হাট িড�ী কেলেজর দি�ণ িদেক পািন িন�াশেনর 

জ� কালভাট র্ অথবা ি�জ দরকার
• আিজজু�াহ হক েরাড সহ অ�া� েরাড অৈবধ দখলদারেদর 

েথেক র�া কের �স� করা দরকার

• †Mvevwbqv Lv‡ji gy‡L ivevi‡Wg ¯’vcb Kiv

• 1 bs IqvW© mn †cŠimfv ewa©Z KiY
বাস টািমর্নাল দরকার
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PRA েথেক �া� ত� অনুযায়ী 
ইউিনয়নসমূেহর সামি�ক িচ� 

সম�া িবে�ষণ কয্াটাগির

• অথ র্নীিত
• যাতায়াত
• েভৗত অবকাঠােমা
• সামািজক অবকাঠােমা
• পিরেবশগত িবষয়
• হাইে�ালিজ 
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আথ র্ - সামািজক জিরপ 



38

১৩৫৩িট 
পিরবােরর ত� 

সংগৃহীত হেয়েছ। 

 িডিজটাল প�িতেত 
ত� সং�হ 
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মীরসরাই উপেজলার উে�খেযা� �ানসমূহ   
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পিরেবশঃ উি�দ ও �াণী 
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িচ�া হিরেণর 
বসিত পিরবতর্ন

Critical Wild Life 
Habitat in Mirsharai
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অথ র্ৈনিতক অ�ল এবং পয র্টন এলাকা

অথ র্ৈনিতক অ�ল  
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মীরসরাই উপেজলা মা�ার �য্ান �ণয়েন Facebook �বহার কের বাংলােদেশর িবিভ�

কেলজ/িব�িব�ালেয় অ�ায়নরত মীরসরাই উপেজলার ছা�-ছা�ীেদর সংগঠন USAM 
েক (University Students Association of Mirsharai Upazila) স�ৃ� করা

হেয়েছ। এ কায র্�মিট ইেনােভশন িহসােব অ�ভূ র্� রেয়েছ।

উ�য়ন পিরক�নায় Youth জনেগা�ীেক স��ৃকরন 
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সােভ র্ কায র্�ম অ�গিত

০২িট েপৗরসভা এবং ০৬িট ইউিনয়ন এর জিরপ স�� 
হেয়েছ।  

জিরপ কায র্�ম স�� হেয়েছ। েমাট ১৩৫৩িট পিরবার হেত 

আথ র্ সামািজক ত� সংগৃহীত হেয়েছ। 

জিরপ কায র্�ম স�� হেয়েছ। 

৪৫িট িপআরএ স�� হেয়েছ। অবিশ� রেয়েছ ০৫িট িপআরএ    

জিরপ কায র্�ম স�� হেয়েছ।

জিরপ কায র্�ম স�� হেয়েছ।

িফিজকয্াল িফচার জিরপ

আথ র্-সামািজক জিরপ

পিরবহন জিরপ

িজওলিজকয্াল জিরপ

হাইে�ালিজকয্াল
জিরপ

িপআরএ

জিরপ কায র্�ম স�� হেয়েছ।উি�দ �াণীকুল জিরপ  খসড়া সােভ র্ িরেপাট র্ �ণয়ন হেয়েছ।

খসড়া সােভ র্ িরেপাট র্ �ণয়ন হেয়েছ।

খসড়া সােভ র্ িরেপাট র্ �ণয়ন হেয়েছ।

খসড়া সােভ র্ িরেপাট র্ �ণয়ন হেয়েছ।

খসড়া সােভ র্ িরেপাট র্ �ণয়ন হেয়েছ।

খসড়া সােভ র্ িরেপাট র্ �ণয়ন হেয়েছ।

খসড়া সােভ র্ িরেপাট র্ ��ত চলমান।
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 �কে�র েময়াদ                                                                                         জানুয়াির ২০১৭ – িডেস�র ১৮

কায র্�ম অ�গিত ম��

             েভৗত অ�গিত 
মাঠ পয র্ােয় সােভ র্ কাজ ১০০% ০6 �ােকজ
খসড়া সােভ র্ িরেপাট র্ 
(০6 �ােকজ)

৯০%  িফিজকয্াল িফচার সােভ র্ কােজর 
িরেপাট র্ �ণয়ন হয়িন 

িফিজকয্াল িফচার সােভ র্ কাজ েচিকং  
আরবান এলাকা ১০০%  
�ামীণ এলাকা চলমান অে�াবর, ২০১৮
ডাটােবইজ ��তকরন   চলমান অে�াবর, ২০১৮   
খসড়া �াকচার �য্ান �ণয়ন  িডেস�র, ২০১৮ 

সািব র্ক েভৗত অ�গিত, জুন, ২০১৮ পয র্� 54.6৭%   

   

আিথ র্ক অ�গিত
  

েমাট বরা� ৫৩৮.২6 ল� টাকা  
জুন, ২০১৮ পয র্� বরা� ২৫৫ ল� টাকা  

খরচ 
জুন, ২০১৮ পয র্�

২১৩. ৭6 ল� টাকা
 

সািব র্ক আিথ র্ক অ�গিত, জুন, ২০১৮ পয র্� 39.9%

�কে�র অ�গিত



47


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Standard Penetration Test
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	 উন্নয়ন পরিকল্পনায় Youth জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরন 
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47

