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৬ আি ন ১৪২৪

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
ভূিম রকড ও জিরপ অিধদ ের ০২/০২/২০১৭ইং তািরখ হেত ই-ফাইিলং এর মাধ েম

দা িরক কা ম চলমান আেছ। অিধদ েরর শাখা কাড না থাকায় প জারীেত ায়ই একই কাড
ব বহার হে । অপর িদেক িদয়ারা সেটলেম  অপােরশন, সকল জানাল সেটলেম
অিফসসহ উপেজলা সেটলেম  অিফসসমূহেক ই-ফাইিলং এর মাধ েম দা িরক কাযািদ স াদেনর
লে  লাইফ সাভােরর আওতায় আনা হেয়েছ। এ কারেণ অিধদ র, িদয়ারা অপােরশন,  সকল
জানাল সেটলেম  অিফসসহ উপেজল সেটলেম  অিফেসর জন  পৃথক পৃথক শাখার ৩
িডিজেটর কাড ন র বরা  করা হল (তািলকা সংযু )। ই-ফাইিলং এর মাধ েম দা িরক কাযািদ
স  করার জন  িনধািরত কাড ব বহার করেবন।

িনে  ৩ (িতন)িট  দ েরর ই-নিথ ন র ব বহােরর নমুনা দয়া হলঃ-

 (১) ই- নিথ ন েরর নমুনা (ভূিম রকড ও জিরপ অিধদ র, সং াপন-১ শাখা, বদিল/পদায়ন
িবষয়)

ম নালয়/িবভাগ
কাড

দ র/অিধদ র
কাড

িজও ািফক
কাড

শাখা/অধ ন
িত ান
কাড

িবষয়িভি ক
ণীিবন াস

কাড

নিথর
িমক

সংখ া
কাড

নিথ
খালার
কাড

৩১ ০৩ ০০০০ ২০৩ ১৯ ০০১ ১৭

নাটঃ

১) ভূিম ম ণালেয়র কাড ৩১ বরা  করা রেয়েছ।

২) ভূিম রকড ও জিরপ অিধদ েরর কাড ০৩ বরা  রেয়েছ।

৩) িজও ািফক কাড ভূিম রকড ও জিরপ অিধদ র, সেটলেম  স, িদয়ারা সেটলেম
অপােরশন, ঢাকা এবং সকল জানাল সেটলেম  অিফসসমূেহ েযাজ  না হওয়ায় ০০০০ (চারিট
ন ) িদয়া পরূণ করেত হেব। এ জন  এখােন ০০০০ (চারিট ন ) িদেয় পরূণ করা হেয়েছ। ধুমা

উপেজলা সেটলেম  অিফসসমূেহ িনধািরত িজও ািফক কাড ব বহার করেত হেব।

৪) শাখা/অধ ান িত ান কাড ৩ িডিজেট হেব। অিধদ েরর সং াপন-১ শাখার জন  বরা কৃত
২০৩ ( ািবত) ব বহার করা হেয়েছ।

৫) সিচবালয় িনেদশমালা-২০১৪ মাতােবক বদিল/পদায়ন িবষেয় িবষয়িভি ক ণীিবন াস কাড ১৯
ব বহার করা হেয়েছ।

৬) সিচবালয় িনেদশমালা-২০১৪ মাতােবক নিথর িমক সংখ া ৩ িডিজট হেব এ জন  থম খালা
নিথর ন র ০০১ ব বহার করা হেয়েছ।
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৭)  ২০১৭ সােল নিথ খালা হেয়েছ মেম ধিরয়া লওয়া হেয়েছ িবধায় নিথ খালার কাড ১৭ ব বহার করা
হেয়েছ।

এখােন উে খ  য িবষয়িভি ক ণীিবন াস কাড উে খ কের নিথ তরী করেলই য়ি য়ভােব
ই-নিথর ন র যু  হেয় যােব।

 (২) ই- নিথ ন েরর নমুনা ( জানাল সেটলেম  অিফস, ঢাকা , নজারত শাখা, বােজট
ণয়ন/বােজট বরা  িবষয়)

ম নালয়/িবভাগ
কাড

দ র/অিধদ র
কাড

িজও ািফক
কাড

শাখা/অধ ন
িত ান
কাড

িবষয়িভি ক
ণীিবন াস

কাড

নিথর
িমক

সংখ া
কাড

নিথ
খালার
কাড

৩১ ০৩ ০০০০ ৫১০ ২০ ০০১ ১৭

 

 নাটঃ

১) থম ৩ কলাম যথারীিত িঠক আেছ। কান পিরবতন হেব না।

২) ৪ নং কলােম শাখা অধ ন িত ান কাড ৫১০ ব বহার করা হেয়েছ। ঢাকা জানাল সেটলেম
অিফেসর অনুকুেল ৫০১ হেত ৫২০ প  কাড বরা  করা হেয়েছ। উ  জােনর নজারত শাখার
কাড-৫১০ ব বহার করা হেয়েছ।

৩) বােজট ণয়ন/বােজট বরা  সং া  িবষয়িভি ক ণীিবন াস কাড ২০ ব বহার করা হেয়েছ।

 (৩) ই- নিথ ন েরর নমুনা (উপেজলা সেটলেম  অিফস, সাভার, ঢাকা , সের া শাখা, ছুিট
সং া  িবষয়)

ম নালয়/িবভাগ
কাড

দ র/অিধদ র
কাড

িজও ািফক
কাড

শাখা/অধ ন
িত ান
কাড

িবষয়িভি ক
ণীিবন াস

কাড

নিথর
িমক

সংখ া
কাড

নিথ
খালার
কাড

৩১ ০৩ ২৬৭৫ ০০২ ০৮ ০০১ ১৭

নাটঃ

১) থম ২ কলাম যথারীিত িঠক আেছ। কান পিরবতন হেব না।

২) ৩ নং কলােম সাভার উপেজলার িজও ািফক কাড ব বহার করা হেয়েছ। উপেজলা িজও ািফক
কাড ২৬৭৫ ারা িচি ত করা যােব য প িট কান উপেজলা হেত রণ করা হেয়েছ।

৩) উপেজলা সেটলেম  অিফেসর সের া শাখা কাড ০০২ বরা  করা হেয়েছ িবধায় শাখা/অধ ন
িত ান কাড ০০২ ব বহার করা হেয়েছ।

৪) ছুিট সং া  িবষয় িবধায় িবষয়িভি ক ণীিবন াস কাড ০৮ ব বহার করা হেয়েছ।

২। সিচবালয় িনেদশমালা-২০১৪ এর াড়প -৫ এর ভূিম ম ণালেয়র জন  কাড নং-৩১ এবং
াড়প  -৬ এ িবষয় িভি ক কাড (ধরণ) মা  ৩০িট এবং িবিবধ কাড(ধরণ) ৯৯ মাট ৩১িট

রেয়েছ িক  ভূিম রকড ও জিরপ অিধদ েরর কা ম ব িত ম হওয়ায় িবষয়িভি ক আরও িকছু
কাড সংেযাজন করা েয়াজন। এখন থেক সিচবালয় িনেদশমালা-২০১৪ এ বিণত ৩১িট
কাড/ধরেণর অিতির  িহেসেব অিধদ র, িদয়ারা সেটলেম  অপােরশন, সকল জানাল
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সেটলেম  অিফসসহ উপেজলা সেটলেম  অিফসেক িনে  বিণত ৫(পাঁচ)িট কাড বা ধরেণর নাম
েযাজ  ে  অ রভূ  করতঃ ই-ফাইিলং এর মাধ েম দা িরক কাযািদ স  করেবন। 

/নং িবষয় কাড
ন র

০১। সীমানা সং া ৩১

০২। রকড সং া ৩২

০৩। জিরপ সং া ৩৩

০৪। খিতয়ান / মৗজা ম াপ সং া ৩৪

০৫। ইমারত / াপনা সং া   ৩৫

 

২০১৭-০৯-২১

শখ আ লু আহাদ
মহাপিরচালক

ফান: ০২-৮১৭০৪৮৫
ফ া : ০২-৯১২২৮৪৯

ইেমইল: dgdlrs@gmail.com

ন র: ৩১.০৩.০০০০.০০২.১৮.০২৭.১৭.১৮১/১(১০) তািরখ: ৬ আি ন ১৪২৪
২১ সে র ২০১৭

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, ভিূম ম ণালয়, সদয় অবগিতর জ  ।
২) পিরচালক ( শাসন/ভিূম রকড/জিরপ), ভিূম রকড ও জিরপ অিধদ র ।
৩) উপপিরচালক ( শাসন/অথ ও বােজট/ স.অপা.-১/ স.অপা.-২/জিরপ), ভিূম রকড ও জিরপ
অিধদ র ।
৪) সেটলমে ট অিফসার, িদয়ারা অপােরশন, ঢাকা ।
৫) জানাল সেটলেম ট অিফসার (সকল)
৬) স অিফসার, সেটলেম ট স, তজগাঁও, ঢাকা-১২০৮ ।
৭) চাজ অিফসার (সীমানা-১/সীমানা-২), ভিূম রকড ও জিরপ অিধদ র ।
৮) সহকারী পিরচালক (জিরপ/ি ি টং), ভিূম রকড ও জিরপ অিধদ র ।
৯) আইিসিট কমকতা, ভিূম রকড ও জিরপ অিধদ র । [ ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ
করা হল ]
১০) শাখা ধান (সকল), ভিূম রকড ও জিরপ অিধদ র

২০১৭-০৯-২১

ত য় দাস
উপপিরচালক ( শাসন)
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