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ই ও িতন ফসিল জিম, খাল িবল বাদ িদেত হেব
জলা শাসকেদর ভিূম ম ণালেয়র িদকিনেদশনা

তপন িব াস ॥ কিৃষ জিম র া আইন ণয়েন িবল  হেলও ভিূম অিধ হেণর ে  িকছু িবিধিনেষধ আেরাপ কের
িকছু িনেদশনা িদেয়েছ ভিূম ম ণালয়। এেত অিধ হেণর ে  ই ফসিল ও িতন ফসিল জিম, নদী, খাল, িবল,
জলাশয়, পু র পিরহার করেত বলা হেয়েছ। জিমর সেবা  ব বহার িনি েতর পাশাপািশ জলা ও উপেজলা পযােয়
সমি ত ও উঁচু ভবন িনমােণর কথা বলা হেয়েছ। স িত এ সং া  একিট আেদশ জাির কের তা িবিভ  জলা

শাসেকর কাযালেয় পািঠেয়েছ ভিূম ম ণালয়।

দেশ আবাসন, নগরায়ন, িশ ায়ন মশ বাড়েছ। এেত অতীেতর তুলনায় পাঁচ ণ হাের কমেছ ফসিল জিম।
এভােব চলেত থাকেল ভিব েত খাদ  িনরাপ া মিকর মুেখ পড়েব বেল আশ া করেছন িবেশষ রা। স িত
জািতসংেঘর সহায়তায় মিৃ কা স দ উ য়ন িত ান (এসআরিডআই) পিরচািলত এক গেবষণায় দখা গেছ, গত
এক দশেক িতবছর দেশ ফসিল জিমর পিরমাণ ৬৮ হাজার ৭০০ হ র কের কমেছ, যা মাট ফসিল জিমর শূ
দশিমক ৭৩৮ শতাংশ। অথচ এর আেগর িতন দশেক িতবছর ফসিল জিম কেমেছ মা  ১৩ হাজার ৪১২ হ র।
একই সে  িতবছর আবাসন খােত ৩০ হাজার ৮০৯ হ র, নগর ও িশ া েল ৪ হাজার ১২ হ র এবং মাছ
চােষ ৩ হাজার ২১৬ হ র জিম যু  হে ।

এই পিরি িতেত ২০১৪ সােল কিৃষ জিম র া আইন করার উেদ াগ নয়া হয়। ওই বছরই ১৮ সে র ধানম ী
ভিূম ম ণালয় পিরদশনকােল ফসিল জিম তথা কৃিষ জিম র ায় িদকিনেদশনা দন। ২০১৪ সােলর ৩ িডেস র
মি পিরষদ িবভাগ থেক ৮২ ন র ারেক জািনেয় দয়া হয় জলা ও উপেজলা পযােয় পথৃক ভবেনর পিরবেত
সরকারী অিফেসর জ  একই ােন পিরকি তভােব সমি ত ভবন িনমাণ করেত হেব। পের ২০১৫ সােলর ২৫
ফ য়াির অ ি ত ভিূম ব বহার কিমিটর থম সভায় ধানম ী িনেদশ দন মহানগর, জলা ও উপেজলা ব তল

কমে  ভবন বা াকাের এক বা একািধক ব তল ভবন িনমােণর মাধ েম একই ম ণালয় বা িবিভ  ম ণালেয়র
অধীন আধাসরকারী ও ায় শািসত িত ােনর অিফস/আবািসক ান সং লান করেত হেব।  এমনিক গত জলুাই
মােস ধানম ীর সে  িবিভ  ম ণালেয়র ২০১৯-২০২০ অথবছেরর কমস াদন(এিপএ) চুি  া রকােল িতিন
আবার িনেদশ দন- য ত  দালানেকাঠা ও াপনা তির হওয়ায় কৃিষ জিম কেম যাওয়ার আশ া দখা িদেয়েছ।
এখন আমােদর দখা উিচত িকভােব আমরা কিৃষ জিম র া করেত পাির। এর ি েত স িত ভিূম ম ণালয় থেক
সকল জলা শাসেকর উে েশ িকছ ুিদকিনেদশনা দান করা হয়।

িডিসেদর িদকিনেদশনা ॥ ভিূম ম ণালেয়র িদকিনেদশনার মেধ  রেয়েছ, ভূিম অিধ হেণর ােব কিৃষ জিম িবেশষ
কের ই ও িতন ফসিল জিম অ ভু  করা যােব না। তেব একা  অপিরহায হেল এবং কবল ব িত ম ে  এর
সপে  এবং হণেযাগ  যিু - মাণ ােব উে খ করেত হেব। সেরজিমেন স াব তা যাচাইকােল অিধ হেণর
জ  ািবত জিমর মেধ  কৃিষ জিম আেছ িকনা দখেত হেব এবং থাকেল তা বাদ িদেয় িবক  াব হেণর
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উেদ াগ িনেত হেব। আ ািনকভােব অিধ হেণর াব দািখেলর পেূবই ত াশী সং ােক জলা শাসেনর প
থেক কৃিষ জিম তথা ই ও িতন ফসিল জিম অিধ হণ ােব অ ভু  না করার িবষেয় সেচতন করেত হেব।

িবক  ান  িনবাচেনর েযাগ  থাকেল অিধ হেণর ােবর মেধ  কিৃষ জিম অ ভু  কের দািখলকৃত াব
বািতেলর উেদ াগ হণ করেত হেব এবং িবক  ান িনধারণ করার জ  ত াশী সং ােক অ েরাধ করেত হেব।

অিধ হেণর জ  ািবত ভিূম সবিন  তথা নূ নতম হেত হেব। এ ব াপাের ল-আউট ান যথাযথভােব যাচাই-
বছাই কের অিধ হণেযাগ  জিমর পিরমাণ সবিন  করেত হেব। জিমর সেবা  ব বহার িনি তকে  জলা ও
উপেজলা পযােয় পথৃক ভবেনর পিরবেত সরকারী/সং ার অিফেসর জ  একই ােন পিরকি তভােব সমি ত ভবন
িনমােণর উেদ াগ িনেত হেব। ু  পিরক না ও াপত  ন ার মাধ েম সেবা ম ব বহার িনি তকরেণর লে
নূ নতম জিমেত উচুঁ ভবন স সারেণর উেদ াগ িনেত হেব। জলাধার সংর ণ আইন- ২০০০ যথাযথভােব অ সরণ
করেত হেব। অিধ হণ করা যােব না। বরং ািবত জিমেত নাদী, খাল, িবল, জলাশয়, পু র ইত ািদ থাকেল তার

ণী অ ু  রাখেত হেব এবং এর আকৃিত, কৃিত পিরবতন করা হেব না মেম অ ীকারনামা িদেত হেব। জলা
শাসক/অিতির  জলা শাসক এবং ত াশী সং ার উধতন কমকতা কতৃক সামিয়কভােব সেরজিমন ািবত

এলাকা  পিরদশন  করেত হেব  এবং  জিমর  চািহদা  নূ নতম  মেম  সেরজিমন  িতেবদেন  উে খ  করেত  হেব।
অিধ হণকতৃ জিম অব ব ত থাকেল/ যথাযথভােব ব বহার না  করেল িতপূরণ ব তীত পনুঃ হণ করা যােব।
াপর স ি  অিধ হণ ও মদখল আইন- ২০১৭, াবর স ি  অিধ হণ ম া েয়ল- ১৯৯৭ এবং াবর স ি

অিধ হণ ও মদখল আইন-  ২০১৭ বা বায়ন সং া  ভিূম ম ণালেয়র ২০০৭ সােলর ১০ িডেস র ৪৫৪
ারেক জাির করা িনেদশনা যথাযথভােব অ সরণ করেত হেব।

কিৃষ জিম কমার হার ॥ দেশ আবাসন, নগরায়ন, িশ ায়ন মশ বাড়েছ। এেত অতীেতর তুলনায় পাঁচ ণ হাের
কমেছ ফসিল জিম। জািতসংেঘর খাদ  ও কৃিষ সং া (এফএও), ইউেরাপীয় ইউিনয়ন ও ইউএসএইেডর অথায়েন
এবং াশনাল ফুড পিলিস ক াপািসিট নেদিনং া ােমর (এনএফিপিসএসিপ)  আওতায় গেবষণািট পিরচািলত
হয়। তােদর া  তথ  অ যায়ী, ১৯৭৬ সােল দেশ কৃিষ জিমর পিরমাণ িছল ৯৭ লাখ ৬১ হাজার ৪৫০ হ র।
২০০০ সাল পয  ৩ লাখ ২১ হাজার ৯০৯ হ র কেম দাড়ঁায় ৯৪ লাখ ৩৯ হাজার ৫৪১ হ ের। িক  এর মা  ১০
বছের ২০১০ সােল ৬ লাখ ৮৭ হাজার ৬০৪ হ র কেম মাট কৃিষ জিমর পিরমাণ দািঁড়েয়েছ ৮৭ লাখ ৫১ হাজার
৯৩৭ হ ের। ১৯৭৬ থেক ২০০০ সাল পয  শূ  দশিমক ১৩৭ শতাংশ হাের কমেলও ২০০০ থেক ২০১০ সাল
ময়ােদ ওই হােরর পাচঁ েণর বিশ শূ  দশিমক ৭২৮ শতাংশ হাের কেমেছ। অ াভািবক হাের ফসিল জিম কেম

যাওয়ার এ বণতােক খাদ  িনরাপ ার জ  মিক িহেসেব দখেছন িবেশষ রা।

জািতসংেঘর খাদ  ও কৃিষ সং ার াশনাল িরসাস া ড এ াডিমিনে টর নূর আহেমদ খা কার বেলন, এবারই
বাংলােদেশ থমবােরর মেতা এ ধরেনর গেবষণা হেয়েছ। ফসিল জিমর কমার কান গেবষণা না থাকায় এর আেগ
সিঠক তথ  িনেয় িব া  হেত হেতা। িতিন বেলন, গেবষণায় ফসিল জিম কমার য তথ  বিরেয় এেসেছ তা
উে গজনক। অিধক ফলনশীল জােতর ফসল উ াবন না হেল এরই মেধ  ফসিল জিম কমার ভাব পড়ত খাদ
িনরাপ ায়। তারপেরও ফসিল জিম কেম আসার এই হার খাদ  িনরাপ ার জ  মিক। গেবষক দেলর ধান
নাজমুল হাসান বেলন, দেশ এখন ৬ এর বিশ িজিডিপ অিজত হে । এ অব ায় দেশ নগরায়ন ও িশ া ল
িদেন িদেন বাড়েবই। িক  আমরা যিদ নগরায়ন ও িশ া েলর সে  সে  ফসিল জিমর একিট সমি ত ব ব াপনা
গেড় তুলেত পাির, তাহেল ফসিল জিম কমার হার অেনকাংেশ কেম আসেব।

কিৃষ জিম ॥  গেবষণায় কৃিষ জিম বলেত ফসিল জিম, বন, নদী,  লক, িবল ও হাওর,  চা  বাগান ও লবণা
এলাকােক ধরা হেয়েছ। গেবষণায় পাওয়া তথ  অ যায়ী, ১৯৭৬ সােল কিৃষজ জিমর মাট পিরমাণ িছল ১ কািট
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৩৩ লাখ ৩ হাজার ৬৫৪ হ র, যা দেশর মাট আয়তেনর ৯১ দশিমক ৮৩ ভাগ। ২৪ বছেরর মাথায় ২০০০ সােল
কিৃষজ জিমর পিরমাণ দাড়ঁায় ১ কািট ২৭ লাখ ৪২ হাজার ২৭৪ হ র এবং ৩৪ বছের অথাৎ ২০১০ সােল এই
কিৃষজ জিমর পিরমাণ দাড়ঁায় ১ কািট ২১ লাখ ৭৬ হাজার ৯০৪ হ র। গেবষকেদর িহেসেব, এই এক দশেক
কিৃষজ জিমর পিরমাণ শূ  দশিমক ৪১৬ শতাংশ হাের কেমেছ।

১৯৭৬ সােল দেশ মাট সমতল বনা েলর পিরমাণ িছল ১৭ লাখ ৫৪ হাজার ৯১৭ হ র, যা  দেশর মাট
আয়তেনর ১২ দশিমক ১১ ভাগ। িক  ৩৪ বছর পর ২০১০ সােল তা দাড়ঁায় ১৪ লাখ ৩৪ হাজার ১৩৬ হ র, যা
মাট আয়তেনর ৯ দশিমক ৮৪ ভাগ।

১৯৭৬ থেক ২০০০ সাল পয  সমতল বন কেম এক দশিমক ০৫৪ শতাংশ। িক  গত এক দশেক অথাৎ ২০০০
থেক ২০১০ সাল ময়ােদ তা বছের শূ  দশিমক ০৯৩৮ শতাংশ হাের বেড়েছ। সামািজক বনায়েনর ভােব

সমতল বেনর পিরমাণ বেড়েছ বেল গেবষণা িতেবদেন বলা হয়। ১৯৭৬ সােল দেশর মাট আয়তেনর িতন
দশিমক ১২ ভাগ জুেড় িছল রবন। িক  রবনও ২০০০-২০১০ সাল ময়ােদ বছের শূ  দশিমক ০৩২
শতাংশ হাের হািরেয় যাে  বেল গেবষণায় উেঠ এেসেছ। গেবষণা অ যায়ী, ১৯৭৬ সােল রবন িছল ৪ লাখ ৫২
হাজার ৪৪৪ হ র, ২০০০ সােল তা বেড় ৪ লাখ ৮৬ হাজার ৭৬১ হ র হেলও ২০১০ সােল রবেনর আয়তন
কেম দাঁিড়েয়েছ ৪ লাখ ৪১ হাজার ৪৫৫ হ র।

দেশর কিৃষজ জিমর ে  নদীর আয়তন িকছটুা বেড়েছ বেলও গেবষণা িতেবদেন বলা হেয়েছ। ১৯৭৬ সােল
নয় লাখ ১১ হাজার ৮১৯ হ র নদী অ ল িছল, যা ২০০০ সােল কেম দাঁিড়েয়িছল আট লাখ ৮৮ হাজার ৪৪১
হ ের। বছের শূ  দশিমক ০৩৩ শতাংশ হাের বেড় ২০১০ সােল তা নয় লাখ ৩৯ হাজার ৭৩ হ ের দািঁড়েয়েছ।

তেব ৩৪ বছেরও লক, হাওর ও িবেলর আয়তেনর তমন কান পিরবতন হয়িন বেল গেবষণায় উেঠ এেসেছ।

াধীনতা পরবতী দেশ পু র- ডাবার পিরমাণ মা  ৫৮২ হ র িছল, যা দেশর মাট আয়তেনর দশিমক ৯৯ ভাগ।
২০১০ সােল দেশর মাট আয়তেনর ১ দশিমক ২১ ভাগ জেুড় রেয়েছ পু র। ২০০০ সােল তা বেড় এক লাখ ৪৩
হাজার ৫০৬ হ ের পৗছঁেলও পেরর দশেক তা বছের দশিমক ০২২ শতাংশ হাের বেড়েছ। ফেল ২০১০ সােল
দেশ মাছ চােষর জিমর পিরমাণ দাঁিড়েয়েছ এক লাখ ৭৫ হাজার ৬৬৩ হ ের। তেব চা চােষর জিমর পিরমাণ কেম

যাে  বেল গেবষণা বলা হেয়েছ।

গেবষণার তথ  অ যায়ী, ১৯৭৬ সােল এক লাখ ১৯ হাজার ৮৪৭ হ র জিমেত চা চাষ হেতা এবং তা ২০০০ সাল
পয  বছের দশিমক ০০৫ শতাংশ হাের বেড় দাড়ঁায় ১ লাখ ৩৮ হাজার ৫৩৩ হ ের। িক  পরবতী ১০ বছের তা
দশিমক ০২৯ শতাংশ হাের কেম দাঁিড়েয়েছ ৯৬ হাজার ১৫২ হ ের।

দেশ লবণা  কিৃষ জিমর পিরমাণ ৩৪ বছের িতন েণর বিশ বেড় ২০১০ সােল ১১ হাজার ৭৮৯ হ র থেক ৩৬
হাজার ২২ হ ের দািঁড়েয়েছ। গত ১০ বছের দশিমক ০০৮ শতাংশ হাের বেড় তা দেশর মাট আয়তেনর দশিমক
২৫ ভাগ হেয়েছ।
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