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 u য়ন সাধন িফ :u য়ন সাধন িফ হে  সরকার আেরািপত eক ধরেনর রাজসব্। েকােনা eলাকায় সরকাির িবপুল 
িবিনেয়ােগর ফেল েসখানকার মূ  aেনকগুণ েবেড় েগেল eটা ধায র্ করা হয়। eসব aথ র্ সরকাির েকাষাগাের জমা 
হেল সরকার পের িবিভ  u য়ন ক  িনেত পারেব। েযমন- েকােনা eলাকার u য়ন ক  বা বায়ন বা 
জনসাধারেণর জ  িবিভ  aবকাঠােমা (েলক, রা া, ি জ) িনম র্ােণর ফেল েযসব জিমর মূ  আেগর েচেয় 
েবেড়েছ, েসসব জিমর oপর আেরািপত কর। u য়ন সাধন িফ বা করােরােপর মা েম u য়ন ক  বা বায়েন 
েয িনম র্াণ য় হয়, তার aংশিবেশষ u ার করা হেয় থােক। e প ায় aিত স েদর মািলকেদর কাছ েথেক 
িনধ র্ািরত িফ আদায় করা যােব। eেত সরকােরর রাজসব্ আয় বাড়েব, যা সরকার a া  u য়ন কায র্ েম বহার 
করেত পারেব।  
 
ানিজটিভি ক u য়ন : ানিজটিভি ক u য়ন কম র্প া হে  েমে ােরল বা e ধরেনর ে শনগুেলােক 

পিরকি তভােব aেপ াকৃত লাভজনক কােজ বহার করা। েযখান েথেক কম র্সং ান o বসা-বািণেজয্র সার 
ঘটােনা স ব। গণপিরবহন জনসাধারেণর রাiডার বহার বািড়েয় eবং ি গত গািড় বহার কিমেয় 
যাতায়ােতর সুিবধা েদয়। eভােব ানিজট ে শন বা ে শনেক েক  কের বাসেযাগয্ o পিরেবশবা ব নগর 
u য়ন করা স ব। 
 
u য়ন সব্তব্ িত াপন : u য়ন সব্তব্ িত াপন প ার মা েম জনসব্ােথ র্ বহূত ভূিমর িত  মািলকরা 
িতপূরণ পােবন। েযমন- u ু  ান, কৃিষ জিম, ব া বাহ eলাকা, পিরেবশগত সংেবদনশীল eলাকা aথবা 

ঐিতহািসক গুরুতব্পূণ র্ ান, েযখােন সাধারণভােব u য়ন ি য়া aনুেমািদত নয় বা সংরি ত eলাকা িহেসেব 
িচি ত, eমন ােনর িত  ভূিমমািলকেদর a খােন জিম েদoয়া হেব। e u য়ন সব্তব্ হণকারী নতুন ােন 
তার িব মান াপনার েচেয় চু াপনা ƣতির করেত পারেবন। e িবষেয় পিত iকবাল হািবব বেলন, রাজuেকর 
সংেশািধত ডয্ােপ ভূিম পুনঃu য়ন, ভূিম পুনিব র্ াসসহ িকছু নতুন কম র্প া রাখা হেয়েছ বেল েজেনিছ। ঢাকা 
শহরেক বাঁচােত হেল eর েকােনা িবক  েনi। িবেশব্র aেনক েদশ eসব কম র্প া বা বায়ন কের িঘি  জনপেদ 
আধুিনক শহর গেড় তুেলেছ। ঢাকােকo েসভােব u ত করা স ব।  
 
e ছাড়াo রাজuেকর সংেশািধত ডয্ােপ জনবা ব আরo িকছু কম র্পিরক না থাকেছ। eগুেলার মে  রেয়েছ ডয্াপ 
েগেজট আকাের কাশ হoয়ার পর েমে াপিলটন eলাকার u য়নমূলক কােজ জিড়ত সরকাির o েবসরকাির সং া 
eবং েপশাজীবীেদর সে  রাজuক সমনব্য় সভা করেব। oi সভায় ডয্ােপর uে , ল য্ o করণীয় uপ াপন 
করা হেব। ডয্ােপর পিরক না সিঠকভােব বা বািয়ত হে  িক-না aথবা বা বায়নকারী সং ার িচ া-ভাবনা 
েবাঝার জ  িত ছয় মাস a র ডয্াপ িরিভu সভা হেব। eসব সভায় সুপািরশগুেলার পিরমাজর্ন বা পিরবধ র্ন 
লাগেব িক-না েস াপাের েযৗি ক িদকিনেদ র্শনা েদoয়া হেব। ei ডয্াপ িত পাঁচ বছর a র হালনাগাদ করা 
হেব। ডয্াপভীিত দূর করেত eর েগেজট o াপ রাজuেকর আoতাধীন eলাকার সব িসিট করেপােরশন, 
েপৗরসভা, iuিনয়ন পিরষদ eবং িবিভ  u য়ন সং া বরাবর পাঠােনা হেব। e ছাড়া ডয্ােপর পিরক না 
গণমা েম াপকভােব চার করা হেব।  

 


