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সূচীত্র 

 

ক্রঃ নং বফলয় পৃষ্ঠা নং 

 ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয বযবচবত  

 ভুবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয ববন, বভন  ভল্যরফাধ  

 ভুবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয প্রাবনক কাঠারভা  

 ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয কাম ডবযবধ  

 ভূবভ রযকড ড  জবযরয আবতা  

 প্রান নুবফবারগয প্রাবনক কাঠারভা  

 প্রান নুবফবারগয কাম ডাফরী   

 প্রান নুবফবারগয ম্পাবদত ঈন্নয়ন কভ ডকারেয বিযণী  

 ভুবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তয এফং এয অতাধীন বপ ভরয জনফররয কাঠারভা  

 জবয নুবফবারগয প্রাবনক কাঠারভা  কাম ডাফরী  

 জবয নুবফবারগয বডবজটার জবয কারজয গ্রগবতয বিযণ   

 অন্তঃরজরা ীভানা বনধ ডাযণ কারজয গ্রগবতয বিযণ  

 ফাংরারদ-বাযত অন্তজডাবতক ীভানা বনধ ডাযণ ংক্রান্ত কারজয গ্রগবতয বিযণ   

 এক নজরয বজ.অআ.এ াখায ভাধ্যরভ ভাপ্ত বডবজটার জবয কারজয গ্রগবত  

 ম্যা বপ্রবটং রপ্রর রভৌজা ম্যা ঈৎাদরনয বাফ বিযণী  

 প্রবক্ষণ রর কর্তডক বযচাবরত বফববন্ন প্রবক্ষরণয বিযণ   

 বফ.ব.এ কযাডায াবব ডরয কভ ডযত কভ ডকতডাগরণয ারব ড এে ররটররভট প্রবক্ষণ রকার ডয 

বিযণ  

 

 বযকল্পনা ঈন্নয়ন াখা কর্তডক ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্প ভরয কভ ডবযকল্পনা   

 বযকল্পনা ঈন্নয়ন াখা কর্তডক ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্প ভরয বজডত াপল্য   

 বফগত ৫অবথ ডক ফছরযয ফারজট ফযাদ্দ, ব্যয় বিযণী  অয় বিযণী  

 ভূবভ রযকড ড নুবফবারগয প্রাবনক কাঠারভা  কাম ডাফরী  

 ভূবভ রযকড ড  জবয কারজয কভ ডবযকল্পনা ফাস্তফায়ন প্রবতরফদন  

 জবয কারজয স্তযবববিক গ্রগবত প্রবতরফদন  

  ররটররভট রপ্ররয কারজয গ্রগবতয বিযণী  

 জবয কারজয জন্য ব্যফহৃত মন্ত্রাবত (বচত্র)  

 ভূবভ রযকড ড  জবয কারজয জন্য প্ররয়াজনীয় অআন  বফবধ ভ  

 ফাংরারদ-বাযত-বভয়ানভায রভাট স্থরীভা  জরীভায বিযণ।  

 ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয বফববন্ন কাম ডক্ররভয ঈয অররাকবচত্র  

 ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরয মাযা ভাবযচাররকয দাবয়রে বনরয়াবজত বছররন  
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ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয আবতা  বযবচবত: 

রভাঃ: অব্দুর জবরর 

ভাবযচারক 

ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তয 

 

বিটি যকায এরদর বচযস্থায়ী ফরদাফস্ত চালু কযায য জবভদাযগণ ভূবভয ভাবরক বররফ স্বীকৃবত রাব করযন। 

তাযা প্রজাচালীয বার-ভদ, সুখ-দু:খ, সুরমাগ সুবফধায বদরক রভারট তাকাত না। পরর কৃলরকয ফস্থা বদন বদন 

খাযা রত থারক। রনরক কৃবল কভ ড রছরে ন্য রায় চরর রমরত থারক। পরর কৃবল জবভ নাফাবদ থাকায ঈক্রভ 

য়। এছাো বফববন্ন স্থারন কৃলক বফররা রদখা রদয়। আতযাকায কাযরণ আংরযজরদয দৃবিববিয বযফতডন ঘরট এফং 

কৃলকরদয স্বাথ ড যক্ষায় এ অআন প্রণয়রনয বচন্তা করয। এযআ ধাযাফাবকতায় ১৮৭৫ রন আংরযজ যকায ফিীয় ারব ড 

অআন া করয। বকন্ত কৃলকরদয স্বাথ ড যক্ষায় এ অআন মরথি না য়ায় ১৮৮৫ রন ফিীয় প্রজাস্বে অআন প্রণয়ন 

কযা য়। ১৮৮৩ রনয ২ ভাচ ড অআনটি বাযতীয় অআন বায় র কযা য় এফং ১৮৮৫ রন তা নুরভাদন রাব 

করয। ঈবিবখত অআরনয ধীরন খবতয়ান প্রণয়ন কাজ ম ডাররাচনায জন্য ১৮৮৪ রন ভূবভ রযকড ড  কৃবল নারভ 

একটি দপ্তয সৃবি কযা য়। দপ্তযটিয বনয়ন্ত্ররণয দাবয়ে রদয়া য় রফাড ড ফ রযবববনঈয ারত। ১৮৮৮ রন কৃবল একটি 

স্বতন্ত্র দপ্তয বররফ গঠিত য়ায় দপ্তযটি ভূবভ রযকড ড দপ্তয নারভ বযবচবত রাব করয। তখন জবয কাজ বযচারনা 

কযত ারব ড ফ আবেয়া নারভ ন্য একটি প্রবতষ্ঠান।  

১৯১৯ রন জবযরয কাজ ভূবভ রযকড ড দপ্তরযয ঈয ন্যস্ত কযা য় এফং দপ্তযটিরক ভূবভ রযকড ড  জবয বযদপ্তয 

নারভ বববত কযা য় মায দয দপ্তয রকারকাতায় স্থাবত য়। ১৯৪৭ রনয রদ বফবারগয য স্থায়ীবারফ 

ফবযার রজরায় িাঈন কম্পাঈরে জবয বফবারগয বপ স্থান কযা য়। ১৯৫৩ রন টিপু সুরতান রযাড রত 

জবয বপ ফতডভান স্থারন স্থানান্তয কযা য়। ১৯৭৫ রনয রপব্রুয়াযী ভার জাবতয জনক ফিফন্ধু রখ ভৄবজফয 

যভান যকারযয অভরর এটি ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরয রূান্তবযত য় এফং এয কাম ডক্ররভয বযবধ ফহুরাংর 

বৃবি ায় এফং বপরয নাভ কযণ কযা য় ‘বডাট ডরভট ফ ল্যাে রযকড ড এে ারব ড। তখন রত ১৯৭৪ ন 

ম ডন্ত ঈবচফ দ ভম ডাদায একজন বযচাররকয ধীরন এ বযদপ্তরযয কাম ডক্রভ বযচাবরত য়। ১৯৭৫ রন 

ভেগ্মবচফ দ ভম ডাদায একজন ভাবযচাররকয রনর্তরে বযদপ্তযটি বধদপ্তরয রূান্তবযত য়। তখন রথরক 

ভাবযচাররকয ধীন ঈবচফ দ ভম ডাদায ২ জন বযচারক মথাক্ররভ (১) বযচারক (ভূবভ রযকড ড)   (২) 

বযচারক (জবয) দাবয়ে ারন করযন। ১৯৮৪ রন প্রাবনক ংস্কায ংক্রান্ত জাতীয় ফাস্তফায়ন কবভটিয (বনকায) 

বযরারট ডয বযরপ্রবক্ষরত অয একটি বযচারক (প্রান) এয দ সৃবি য় এফং ভাবযচারক দটি বতবযক্ত 

বচফ দ ভম ডাদায় ঈন্নীত করয বযচাররকয ৩টি দ ভেগ্নবচফ দ ভম ডাদায় ঈন্নীত কযা য়। 

১৯৮৪ রনয পূফ ড ম ডন্ত স্বাধীনতা ঈিয এরদর ঢাকা, ভয়ভনবং, চট্টগ্রাভ, বদনাজপুয, কুবিয়া, াফনা  বদয়াযা 

ররটররভট, ঢাকায ধীরন স্থায়ী রটঅরয বববিরত অয,এ জবয বযচাবরত য়। ১৯৮৪ রনয বনকায এয 

প্রবতরফদরনয বযরপ্রবক্ষরত একজন ঈবচফ দ ভম ডাদায কভ ডকতডায বনয়ন্ত্ররণ কুবভিা, রনায়াখারী, খুরনা, পবযদপুয, 

ফবযার, মরায, বররট, যংপুয, ফগুো  টািাআর এ ১০ টি স্থায়ী রজানার ররটররভট বপ এফং এয ধীরন 

২০৯ টি ঈরজরায় স্থায়ী ঈরজরা ররটররভট বপ সৃবি কযা য়। 
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২০১১ রন ঢাকা, ভয়ভনবং  াফনা বযববনার ররটররভট বফলুপ্ত করয ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী, কুবিয়া, 

ভয়ভনবং, াফনা, বদনাজপুয, টুয়াখারী  জাভারপুয অয ৯টি রজানার ররটররভট বপ এফং এয ধীরন 

২০০ টি ঈরজরায় স্থায়ী ঈরজরা ররটররভট বপ স্থান কযা য়। 

 

ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয ববন  বভন 

ববন (Vission): 

ফতডভারন গণতাবন্ত্রক যকায রঘাবলত “রূকল্প-২০২১” নুযরণ তথ্য প্রভেবক্তয প্রায ঘটিরয় ভূবভ জবয  

রযকড ড ব্যফস্থানারক বডবজটাআজ কযায ভাধ্যরভ ক্রটিভৄক্ত, জন-ফান্ধফ, রটকআ এফং জনকল্যাণভৄখী অদৄবনক ভূবভ 

জবয  প্রান ব্যফস্থা গরে রতারা। 

  

বভন (Mission): 

 তথ্য প্রভেবক্তয প্রায ঘটিরয় নরাআরন ভূবভ জবয ব্যফস্থানা গরে রতারা। 

 অদৄবনক প্রভেবক্ত ব্যফায করয বডবজটার ভূবভ নক্সা  রযকড ড ডাটারফআজ ততবয কযা। 

 ভূবভ প্রারন দক্ষতা ঈন্নয়ন। 

 স্বল্পতভ ভরয় ভূবভ ভাবরকরদয নুকূরর ঈন্নত বনযািা ম্ববরত ROR ত্ত্ব প্রদান। 

 জবয, ম্যাবং  ভূবভ ঈন্নয়ন করযয ঈন্নয়ন াধন। 

 ম্যা বডবজটাআজড এফং ROR  ভূবভ রযকড ড কবম্পঈটাযাআজড কযা। 

 প্রাবতষ্ঠাবনক ংস্কায, ভানফ ম্পদ ঈন্নয়নভরক ব্যফস্থাবদ প্রফতডন এফং ভগ্র রদরয জন্য একটি দীঘ ডরভয়াবদ 

 ভবিত ভূবভ প্রান ঈন্নয়ন (য়ান স্ট াবব ড) কাম ডক্রভ প্রণয়ন কযা।  

 

ভল্যরফাধ (Values): 

ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয কাম ডক্রভ  রফা ভ ততা, স্বচ্ছতা, রাদাবযে, রমাগ্যতা  

জফাফবদবতায রভৌবরক ভল্যরফারধয ঈয প্রবতবষ্ঠত। 
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ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয দাবয়ে/ কাম ডবযবধ 

 

o একটি বনবদ ডি ভয় ীভায ভরধ্য ভগ্র রদ থফা রকান রজরা থফা রজরায রকান ংরয 

স্বেবরব এফং রভৌজা ম্যা প্রস্তুত/ ংরাধন কযায ররক্ষয ভূবভ রযকড ড  জবয বযচারনায জন্য 

প্রকল্প প্রণয়ন এফং তায ফাস্তফায়ন 

o ম ডায়ক্ররভ ভগ্র রদরয প্রবতটি রভৌজায প্রবতটি ভূখণ্ড জবয করয রভৌজা ম্যা প্রস্তত কযা। 

o প্রবতটি ভূবভ ভাবররকয Records of Right (ROR) ফা স্বেবরব/খবতয়ান প্রণয়ন এফং 

ভৄরণ।   

o প্রবতটি থানা,  রজরা এফং ভগ্র রদরয ম্যা প্রস্তুত, ভৄরণ এফং পুনভৄ ডরণ। 

o রভৌজা ম্যা প্রস্তুরত বথরডারাআট ট্টাবা ড ারব ডয ভাধ্যরভ কররার রয়ট বনধ ডাযণ। 

o রদরয অন্তজডাবতক ীভানা বচবিত কযণ, ীভানা বি ম্যা প্রস্তুত এফং ভৄরণ। 

o অন্তঃ রজরা এফং অন্তঃ থানায ীভানা বনধ ডাযরণয রক্ষরত্র রজরা প্রাক রক কাবযগবয ায়তা 

প্রদান। 

o রজরা/থানা পুনগ ডঠন ংক্রান্ত যকাযী প্রস্তারফ কাবযগবয  রবৌরগাবরক গ্রণরমাগ্যতায বফলরয় 

বনযীক্ষা কযণ। 

o অন্তজডাবতক  অন্তঃরজরা ীভানা  বচবিতকযণ, কযাডািার ারব ড এফং ভূবভ ংস্কায কাম ডক্ররভ 

যকাযরক যাভ ড প্রদান। 

o বফ.ব.এ (প্রান, পুবর, রযররয়, ফন)  ন্যান্য কযাডাযভুক্ত বপায বফচায বফবারগয 

বপাযগরণয ারব ড  ররটররভট রেবনং এয অরয়াজন। 
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ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয াংগঠবনক কাঠারভা: 

 
 

 

ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তয এফং এয অতাধীন বপভরয জনফর কাঠারভাঃ 

 

ক্র: নং রদয রেণী ভঞ্জুযীকৃত রদয ংখ্যা কভ ডযত রদয ংখ্যা শুন্য রদয ংখ্যা 

১। ১ভ রেণী (কযাডায) ৬৫ ৪০ ২৫ 

১ভ রেণী (নন-কযাডায) ৪২৬ ৩১০ ১১৬ 

২। ২য় রেণী ৬৮৪ ১৯০ ৪৯৪ 

৩। ৩য় রেণী ৪৪৬৯ ১৭৮৯ ২৬৮০ 

৪। ৪থ ড রেণী ১৩৭৩ ১০২৬ ৩৪৭ 

 রভাট ৭,০১৪ ৩৩৪২ ৩৬৭২ 

 অঈট রাব ডং ৬১৮ ০ ৬১৮ 

 ফ ডরভাট ৭৬৩২ ৩৩৪২ ৪২৯০ 

শুন্য দগুররা পূযরণয ররক্ষয বনরয়াগবফবধ প্রণয়নক্ররভ ভন্ত্রণাররয় রপ্রযণ কযা রয়রছ মা নুরভাদরনয প্রবক্রয়াধীন 

     । 
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ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয বফববন্ন নুবফবারগয কাম ডাফরী: 

 

প্রান নুবফবারগয কাম ডাফরী: 

 

 বধদপ্তরযয অতাধীন কভ ডকতডা/ কভ ডচাযীরদয বফরুরি অবনত ববরমাগ ভরয প্রাথবভক তদন্ত  

বফবাগীয় ভাভরা রুজু ংক্রান্ত কাম ডাফরী। 

 র্ততীয়/ ৪থ ড রেণীয কভ ডচাযীরদয বনরয়াগ  ফদরী ংক্রান্ত কাম ডাফরী 

 র্ততীয়/ ৪থ ড রেণীয কভ ডচাযীরদয টাআভ রস্কর, রদান্নবত, আবফ ক্র আতযাবদ প্রদান। 

 বফববন্ন প্রকায ত্র গ্রণ  বফতযণ। 

 মাফতীয় রভযাভত/ রফা  রিনাযী ভারাভার যফযা কযা। 

 বফববন্ন অদারত রত প্রাপ্ত ভাভরা রভাকদ্দভায দপায়াবয জফাফ প্রস্তত  রপ্রযণ কযা। 

 প্ররয়াজনীয় থ ড ফযাদ্দ  ছােকযণ ংক্রান্ত কাজ। 

 কভ ডকতডা- কভ ডচাযীরদয রফতন/ বাতাবদ ংক্রান্ত কাজ। 

 রাআরিযীয রফা প্রদান। 

 

ভূবভ রযকড ড নুবফবারগয কাম ডাফরী: 

 

 একটি বনবদ ডি ভয়ীভায ভরধ্য ভগ্র রদ, রকান রজরা থফা রজরায রকান ংরয স্বেবরব 

প্রস্ত্িত/ংরাধন কযায ররক্ষয ভূবভ রযকড ড  জবয বযচারনায জন্য প্রকল্প প্রণয়ন এফং তায 

ফাস্তফায়ন কযণ।  

 ম ডায়ক্ররভ রদরয প্রবতটি রভৌজায প্রবতটি ভূ-খরণ্ডয জবয করয ভূবভ নক্সা  ভূবভ রযকড ড প্রস্ত্িত/ 

ংরাধন কযা। 

 রদরয প্রবতটি ভূবভ ভাবররকয রযকড ড-ফ-যাআটস্ ফা স্বেবরব (খবতয়ান) প্রণয়ন এফং ভৄররণয কাজ 

কযণ।  

 নক্সা  রযকড ড-ফ-যাআটস্ ফা খবতয়ান যফযা কযণ  ংযক্ষণ কযণ।  

 

জবয নুবফবারগয কাম ডাফরী:  

 

o জবযরয প্রাথবভক কারজয বববিয জন্য প্রবতটি রভৌজায ট্টাবা ড ারব ডয ভাধ্যরভ রভৌজা ম্যা প্রস্তত 

কযণ।  

o রভৌজায ম্যা ভৄরণ/ব্লু-বপ্রট ভৄরণ  যফযা কযণ।  

o রভৌজা ম্যা ংযক্ষণ  বফতযণ কযণ।  

o নকায শুিতা যীক্ষা কযণ।  

o অন্তজডাবতক  অন্তঃরজরা ীভানা বনধ ডাযণ কযা।  
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o অন্তজডাবতক  অন্তঃরজরা বফরযাধ বনষ্পবি কযণ।  

o বডবজটার ারব ড বযকল্পনা কযণ/ ফাস্তফায়ন  বডবজটার ম্যা প্রস্ত্িত কযণ।  

o বধদপ্তরযয ঈন্নয়নভরক কভ ডকারণ্ডয প্রকল্প প্রণয়ন/ফাস্তফায়ন কযণ।  

o জবয াখায মাফতীয় ভারাভার ক্রয়/ংযক্ষণ কযণ।  

 

ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয বফববন্ন নুবফবারগয ম্পাবদত কাম ডাফরী: 

 

প্রান নুবফবারগয ম্পাবদত ঈন্নয়ন কভ ডকারণ্ডয বফফযণী: 

০১। প্রাবনক বফন ংস্কায (২০১১-২০১৫) 

 

 ২০১২ রন প্রাবনক বফরনয বতনটি বিঁবে  ফাযাদা প্রবতটি করক্ষ টাআর রাগারনা রয়রছ। 

 বফরনয প্রবতটি করক্ষয কারঠয জানারায বযফরতড থাআ এযারভৄবনয়াভ  গ্লা রাগারনা রয়রছ। 

 প্রাবনক বফন তথা ম্পূণ ড বপরয বনযািা প্রাচীয ংস্কায কযা রয়রছ। 

 বধদপ্তরযয রৌদম ড ফধ ডরনয জন্য প্রধান রগআট  ফাগান ংস্কায কযা রয়রছ। 

 

০২.  প্রাবনক কাঠারভা ম্প্রাযণ 

 

ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তযাধীন ১০টি রজানার ররটররভট অতায় ২০৯ ঈরজরা ররটররভট বপ, ০১টি 

ররটররভট রপ্র, ০১টি বদয়াযা ারযন  ৩টি বযববনার ররটররভট বপ চরভান বছর। 

২০১০-২০১১ থ ড ফৎরয ৩টি বযববনার ররটররভট বপ বফলুপ্ত পূফ ডক রজানার ররটররভট বপর রূান্তয করয 

তা  ০৯টি রজানার ররটররভট বপ  ২০০টি ঈরজরা ররটররভট বপ চালু কযা রয়রছ।   

পরর ১৯ টি রজারনয ৬১ টি রজরায় ৪৫৮ টি ঈরজরায় ভূবভ রযকড ড  জবয এয কাম ডক্রভ চররছ। 

০৩.  ৩য়  ৪থ ড রেণীয কভ ডচাযী বনরয়াগ: 

 

জনফর বনরয়ারগয বফফযণ: 

 

ন পুরুল ভবরা রভাট 

২০০৯ ৪১ ০৩ ৪৪ 

২০১১ ১৬১ ২৫ ১৮৬ 

২০১২ ১২ ০৪ ১৬ 

২০১৩ ১০ ০৪ ১৪ 

 ২২৪ ৩৬ ২৫০ 

০৪। রাআরিযী রটারভন:  
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প্রাবনক বফরনয রাআরিযীটি ৪থ ড তরায় স্থানান্তয কযা রয়রছ। রাআরিযী রটারভরনয ররক্ষয জবয অআন 

 ফহুবফদ বফলরয়য ঈয বরবখত ফআরয়য ডাটারফজ ততবয কযা রয়রছ এফং তা ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয 

রয়ফাআরট বরংক করয রদয়া রয়রছ।  এ ম ডন্ত রভাট ১৩৪৬টি ফআরয়য ডাটারফরজয কাজ ম্পন্ন রয়রছ।  

 

০৫। বপ্রবটং রপ্ররয ক্ষভতা বৃবি কযণ : 

 বফদুযরতয বারফ ররটররভট বপ্রবটং রপ্র এফং ম্যা বপ্রবটং রপ্ররয ঈৎাদরনয কাজ-কভ ড বফবিত য়ায় 

াফ ডক্ষবণক বফদুযৎ যফযা বনবিত করল্প ২০১৩ ারর ঈবয় রপ্র এক্সরপ্র বপডায রাআন ংরমাগ রদয়া রয়রছ। 

পরর, বপ্রবটং রপ্রর ঈৎাদন ক্ষভতা ফহুগুরণ বৃবি ররয়রছ। রমখারন পূরফ ড ফছরয ৫-৬ রক্ষ খবতয়ান ছাারনা রতা, 

রখারন ফতডভারন ১২-১৩ রক্ষ খবতয়ান ছাারনা ম্ভফ রচ্ছ।  

০৬। ব ডত ম্পবি “ক” “খ” তপবর ভৄরণ  রগরজট প্রকা: 

 “ক” “খ” তপবরভুক্ত ব ডত ম্পবি রগরজট ততযীয বনবভি পযভ  প্রকানা বধদপ্তয ৩ ফছয ভয় 

রাগরফ  ২৭ রকাটি টাকা রাগরফ ভরভ ড জানায়। ররক্ষরত্র ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তয এয ধীন ররটররভট রপ্র 

প্রবতটি রগরজরটয ৫০ কব করয ৬৩ রক্ষ প্রষ্ঠা ভাত্র ৮ ভার ১.৫ রকাটি টাকা ব্যরয় ভৄরণ করয রদয়। ররটররভট রপ্র 

তারদয খবতয়ান ভৄররণয াাাব এ কাম ডক্রভ করয। 

 

০৭। ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয বনজস্ব  রয়ফ রাট ডার বনভ ডাণ। 

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কাম ডাররয়য A2I প্রকরল্পয ভাধ্যরভ তারদয প্রতযক্ষ বনরদ ডনায়  ায়তায় ভূবভ রযকড ড 

 জবয বধদপ্তরযয বনজস্ব  রয়ফ রাট ডার  রভআর াব ডায সৃজন কযা রয়রছ। রয়ফ রাট ডার এয ঠিকানা বনম্নরু: 

 

www.dlrs.gov.bd 

 

ভূবভ রযকড ড   জবয বধদপ্তযাধীন ররটররভট রপ্র ংক্রান্ত 

 

ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয ২০১৪-১৫ থ ড ফছরযয ফাবল ডক প্রবতরফদন প্রণয়ন ংক্রান্ত কবভটিয ০৮ ররন্ফম্বয ২০১৫ বি. তাবযরখ 

নুবষ্ঠত বায বিান্ত নুারয ভূবভ রযকড ড   জবয বধদপ্তযাধীন ররটররভট রপ্ররয ২০১৪-১৫ থ ড ফছরয ম্পাবদত কভ ডকারণ্ডয 

বফফযণঃ 

 

 

  াক বাযত ঈভারদর ভূবভ রযকড ড  জবযরয কাম ডক্রভ চালু য়ায য জনগরণয ভূবভ ভাবরকানা স্বেবরব (অয  

অয) খবতয়ান ভৄররণয ররক্ষয ররটররভট রপ্রটি ফ ডপ্রথভ কবরকাতায হুগবররত স্থান  কযা য়। তাযআ ধাযাফাবকতায় ১৯৪৭  রন 

রদ বফববক্তয য প্রথরভ রপ্রটি কবরকাতায হুগবর রত তৎকারীন পূফ ড াবকস্তারনয ফবযার রজরায় স্থানান্তবযত য়। যফতীরত তা 

ফবযার রজরা রত যংপুয রজরায় স্থানান্তবয য়।  ১৯৬৬ রন রপ্রটি ঢাকায রতজগাঁস্থ বএবড রগাডাঈরন স্থানান্তয কযা য় এফং 

ফ ডরল ১৯৬৭ রন রপ্রটি বনজস্ব বফরন স্থাবয়বারফ স্থানান্তবযত য়।  

 ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয ধীন বফববন্ন রজানার ররটররভট বপর ভাঠ জবযরয অতায় প্রস্তুতকৃত খবতয়ানভ 

ররটররভট রপ্রর ভৄরণ কযা য়। স্বাধীনতারিায ভাঠ ম ডারয় ব্যাক জবযরয অতায় প্রস্তুতকৃত রযকড ড প্রস্তুরতয পরর নাতন 

িবতরত (ররটায রপ্ররয) ভৄরণ করয যফযা কযা ম্ভফ বচ্ছর না বফধায় দ্রুত খবতয়ান ভৄরণপূফ ডক জনাধাযরণয ভারঝ স্তান্তরযয ররক্ষয 
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১৯৯৬ রন ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তয একটি প্রকল্প গ্রণ করয। এ প্রকরল্পয অতায় ররটায রপ্রর বনরয়াবজত কভ ডচাযী দ্বাযাআ 

ররটায রপ্ররয াাাব যীক্ষাভরকবারফ কবম্পঈটাযবববিক খবতয়ান ভৄরণ কাম ডক্রভ শুরু কযা য়।  

 ম ডায়ক্ররভ ররটায রপ্রর খবতয়ান ভৄরণ কাম ডক্রভ ফন্ধ করয বদরয় ১৯৯৮ ন রত কবম্পঈটাযবববিক খবতয়ান ভৄরণ ব্যফস্থা চালু 

কযা য়। এয াাাব কবম্পঈটারয এবরকৃত ডাটাভ ংযক্ষরণয ব্যফস্থা রনয়া য়। যফতীরত ২০০৮ রন ররটররভট রপ্রর াব ডায 

রফআজড খবতয়ান এবর   ভৄরণ ব্যফস্থা চালু কযা য়। এ কাম ডক্রভ সুষ্ঠুবারফ বযচারনায জন্য ররটররভট রপ্রর ০৩ টি াব ডায ব্যফহৃত 

রচ্ছ।  

  ররটররভট কাম ডক্রভ সুষ্ঠুবারফ ম্পাদরনয ররক্ষয বফবজ রপ্র কর্তডক চাবদা নুারয পযভ যফযা কযরত না াযায় 

ররটররভট রপ্রর খবতয়ান ভৄররণয াাাব ভাঠ জবয কারজ ব্যফহৃত বফবফধ পযভ ভৄরণ কাম ডক্রভ চালু করযরছ। ররটররভট রপ্র 

রত বফববন্ন রজানার ররটররভট বপরয চাবদা নুারয পযভ যফযা কযা রচ্ছ।  

 দ্যাফবধ ররটররভট রপ্রর কবম্পঈটাযবববিক রকান জনফর বনরয়াগ কযা য়বন। ররটায রপ্রর বনরয়াগকৃত জনফর দ্বাযাআ এ 

কাজ ম্পাদন কযা  রচ্ছ। ফতডভারন রপ্ররয ০২ জন কভ ডকতডা ২৬৭ জন জনফর বনরয়াবজত অরছ।   

 বফববন্ন রজানার ররটররভট রত ভৄররণয জন্য অগত রপয়ায কব রপ্রর কভ ডযত করম্পাবজটযগণ প্রথরভ কবম্পঈটারয ডাটা 

এবর করয। এ এবরকৃত ডাটায ১ভ প্রুপ রচকাযগণ রপয়ায কবয ারথ বভবররয় ভুর-ক্রটি বচবিত করয ংরাধরনয জন্য পুনযায় 

করম্পাবজটযগরণয বনকট স্তান্তয করযন। করম্পাবজটযগণ রচকায কর্তডক বচবিত ভুর-ক্রটিভ প্ররয়াজনীয় ংরাধন ম্পন্ন করযন।  

   

বফগত ২০১৪-১৫ থ ড ফছরয বফববন্ন ররটররভট রত ভৄররণয জন্য প্রাপ্ত রভৌজাভরয রপয়ায কব  রপ্রর জভাকৃত রভৌজাভরয 

খবতয়ান ভৄরণ ম্পন্নকযতঃ বফববন্ন রজানার ররটররভটভর স্তান্তয কযা য়। বনরম্ন বফস্তাবযত বফফযণ ঈরিখ কযা 'র।  

২০১৪-১৫ থ ড ফছরয খবতয়ান ভৄররণয বফস্তাবযত বফফযণঃ 

 

এবর ভৄরণ ভৄররণয জন্য 

রক্ষভান 

স্তান্তয কযা রয়রছ স্তান্তরযয জন্য 

রক্ষভান বছর 

রযকড ড রুরভ ফ ডরল 

ভজুদ বছর 

রভৌজা খবতয়ান রভৌজা খবতয়ান রভৌজা খবতয়ান রভৌজা খবতয়ান রভৌজা খবতয়ান রভৌজা খবতয়ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৪৫৬ ৭,০৭,৯২৪ - ৯,৭৮,০০০ ৪২৬ ৩,৬১,০০০ ৯২৪ ৭,৪৬,১২৬ ১৫২ ৮৩,৪৮৯ ১৭৫ ১,৪৩,৪৫৬ 

 

 বফগত থ ড ফছরয ভৄররণয জন্য ভজদকৃত  যফতী থ ড ফছরয ভৄররণ জন্য  প্রাতব্য  খবতয়ারনয রপয়ায কব দ্রুত ভৄরণপূফ ডক স্তান্তরযয 

ররক্ষয ক্রয়কৃত ভারাভাররয বফফযণ বনম্নরূঃ 

 

২০১৪-১৫ থ ড ফছরয খবতয়ান  ভাঠ জবয কারজ ব্যফহৃত বফবফধ পযভ ভৄররণয বনবভি ক্রয়কৃত ভারাভাররয বফফযণঃ 

ক্রভ ভারাভাররয বফফযণ বযভাণ/ংখ্যা ভন্তব্য 

০১ বপ্রটায (রজযক্স ৪৬২২) ২৪ (চবি)টি খবতয়ান  ভৄরণ  ভাঠ জবয কারজ 

ব্যফহৃত বফবফধ পযভ ভৄররণয জন্য 

ব্যফহৃত য়।  

 

০২  বপ্রটায (রজযক্স ৫৫৫০) ০৫ (াঁচ)টি 

০৩ রটানায (রজযক্স ৪৬২০) ৩৬৩ (বতনত রতলবট্ট) টি 

০৪  রটানায (রজযক্স ৪৫১০) ১০ (দ) টি 

০৫ ড্রাভ কাটি ডজ (রজযক্স ৪৬২০) ১০৯ (একত নয়)টি 

০৬ ড্রাভ কাটি ডজ (রজযক্স ৫৫৫০) ১৫ (রনয) টি 

০৭ বরগ্যার াআজ াদা পরট  

(৮.৫' Â ১৪'', ১০০ বজএএভ) 

কাগজ 

৯৬৭২ 

(নয় াজায ছয়ত 

ফাািয) বযভ 

০৮ াদা পরট কাগজ  

(২৭'' Â ৩4'', 80বজএএভ)  

১৫৩৩ 

(একাজায াঁচত 

রতবত্র) বযভ 
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       রপ্ররয াবফ ডক বনযািা বনবিত দাপ্তবযক কাম ডক্রভ সুষু্ঠবারফ ম্পাদরনয ররক্ষয ন্যান্য কাম ডক্রভভঃ 

     

ক্রভ কাম ডক্রভভ বযভাণ/ ংখ্যা ভন্তব্য 

০১ াজ রাাক ৭৪ (চুয়ািয) রট রপ্রর কভ ডযত চতুথ ড রেণীয কভ ডচাযীরদয 

জন্য । 

০২ বব টিবব কযারভযা স্থান ১৬ (রলার) টি রপ্ররয াবফ ডক বনযািা বনবিতকযরণয 

জন্য। 

০৩ অফাফত্র ক্রয় (ক) াতায়ারা রচয়াযঃ ১৫ 

(রনয)টি 

 (খ) াতাবফীন রচয়াযঃ 

১৫(রনয)টি 

 (গ) রটবফরঃ              ০৩ 

(বতন)টি 

বপরয দাপ্তবযক কারজ ব্যফারযয জন্য । 

০৪ তফদুযবতক য়াবযং প্ররয়াজন নুারয রপ্ররয অবযন্তযীণ পুযাতন তফদুযবতক 

য়যাবযং বযফতডন । 

০৫ ীততা বনয়ন্ত্রণমন্ত্র স্থান ১০ (দ) টি রপ্রর পূরফ ড স্থানকৃত ীততা বনয়ন্ত্রণ মন্ত্র 

বযফতডন করয নতুন ীততা বনয়ন্ত্রণ মন্ত্র 

স্থান। 

 

 

 

এক নজরয কর রজানার ররটররভট বপরয কাম ডক্রভ 

ভূবভ রযকড ড  জবয কাম ডক্রভ 

 রজানার স্কীরভয অতায় রদর ফতডভারন ১২টি রজারন জবয কাম ডক্রভ চররছ। মরায, খুরনা, পবযদপুয, 

ফবযার, ফগুো, যংপুয, বদনাজপুয, বররট, টািাআর, কুবভিা, রনায়াখারী  যাজাী- ১২টি রজান ছাো বদয়াযা 

ারযরনয ভাধ্যরভ বকবস্ত  য়বস্ত ভূবভয জবয কাজ চররছ। তাছাো বৃিয ভয়ভনবংরয ৫টি রজরায ৪৭টি 

ঈরজরায় চরভান বযববনার জবয কাজ রল ম ডারয় যরয়রছ। াফনা ররটররভরটয বযববনার জবয কাজ রল 

য়ায য ২০০৭ ারর তৎকারীন তোফধায়ক যকারযয বিান্ত নুারয াফনা’য আছাভবত নদী ংরগ্ন এরাকায় 

জবয কাম ডক্রভ চররছ। 

০২। ঢাকা’য বযববনার ররটররভরটয কাজ রল য়ায য ঢাকা ভানগযী ভবিত ফন্যা প্রবতরযাধ প্রকরল্পয 

ধীরন ১৯৯৫- ৯৬ থ ডফছরয ঢাকা বটি জবয নারভ ১৫টি থানায অতাভুক্ত রভৌজায জবয কাম ডক্রভ ম্পন্ন 

রয়রছ।  

০৩। এছাো ঢাকা ভানগযীয চতু ডার্শ্ডস্থয নদী  নদী-ংরগ্ন রভৌজাভ জবযরয ররক্ষয বৃিয ঢাকা’য ৪টি রজরায 

১৩টি ঈরজরায নদী  নদী-তীযফতী রভৌজাভরয জবয কাজ শুরু য়। বুবেগিা, তুযাগ, ফালু  ীতরক্ষযা নদী 

দখর  বফধ স্থানায বফরুরি ভাভান্য াআরকারট ড বফচাযাধীন ৩৫০৩/২০০৯ নং যীরটয অরদর নদী  খাররয 

ীভানা বনণ ডরয়য বনবভি জবয কাম ডক্রভ াভবয়ক স্থবগত যরয়রছ। তরফ আরতাভরধ্যআ যীট বটিরনয অরদ য়ায় 

র রভাতারফক কাম ডক্রভ চালুকযণ প্রবক্রয়াধীন। 

০৪। ২০০৮-০৯ থ ডফছয রথরক াবায ঈরজরায় ৫টি রভৌজায় বডবজটার জবয শুরু কযা য়। ঈক্ত রভৌজাগুবরয 

াভবগ্রক কাম ডক্রভ প্রায় রল ম ডারয় যরয়রছ। এছাো ফতডভারন াবায ঈরজরায জবয ভাপ্ত ৭২টি রভৌজায় 

বডবজটার িবতরত জবয কাম ডক্রভ চরভান যরয়রছ। ২০০৯-১০ থ ডফছয রথরক নযবংদী রজরায রা ঈরজরায় 
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৪৮টি রভৌজায বডবজটার জবয শুরু রয়রছ মায খানাপুবয-বুঝবযত কাম ডক্রভ রল এফং জবযরয ন্যান্য স্তরযয 

কাম ডক্রভ চরভান। এছাো ২০১১-১২ অবথ ডক ফৎরয বদয়াযা ররটররভরটয অতায় চট্টগ্রাভ, ভাবনকগঞ্জ, বযাজগঞ্জ, 

টুয়াখারী, রবারা, ভৄন্পীগঞ্জ  ঢাকা রজরায় ২৬টি রভৌজায বডবজটার জবয বনজস্ব জনফর বদরয় শুরু কযা রয়রছ। এ 

রভৌজাগুররায রফীযবাগ রভৌজায ভাঠ ম ডারয়য ডাটা ংগ্র কযা রয়রছ। ফতডভারন যফতী স্তরযয কাজ চরভান 

যরয়রছ।  

০৫। বৃিয ৯টি রজরায় (বদনাজপুয, জাভারপুয, যাজাী, কুবিয়া, াফনা, ভয়ভনবং, টুয়াখারী, চট্টগ্রাভ  

ঢাকা) ৯টি রজানার ররটররভট বপ এফং এয অতাধীন ২০০টি ঈরজরা ররটররভট বপ স্থারনয জন্য 

ভূবভ ভন্ত্রণারয় রত নুরভাদন ায়া রগরছ। নুরভাবদত নফসৃি ৯টি রজানার ররটররভরটয ধীন ২০০টি ঈরজরা 

ররটররভট বপরয ভরধ্য ঢাকা, ভয়ভনবং, াফনা, বদনাজপুয  যাজাী রজারন কাযী ররটররভট 

বপায, ঈ-কাযী ররটররভট বপায  ৩য় রেণীয বকছুংখ্যক কভ ডচাযী বনরয়াগ কযা রয়রছ। 

০৬। রদরয জবয অতাভুক্ত রভৌজায ংখ্যা ৪১,৯৬৫ টি। তন্রধ্য ৯৭.৮৩% থ ডাৎ ৪১০৫৪টি রভৌজায ভাঠ 

ম ডারয়য জবয কাজ ম্পন্ন রয়রছ। ৯৭.০৮% রভৌজায (৪০,৭৪০টি) তবদক ম্পন্ন রয়রছ। ৯১.১২% রভৌজায 

(৩৮২৪০টি) অবি রক  ৮৪.৬৮% রভৌজায (৩৫,৫৩৬টি) অীর রক বনস্পবি কযা রয়রছ।  ৬০.৩৬% রভৌজা 

(২৫৩২২টি) চূোন্তবারফ প্রকাবত রয়রছ এফং ৪৩.৬২ % রভৌজা (১৮৩০৭টি)রজরা প্রাক  বফববন্ন দপ্তরয 

স্তান্তয কযা রয়রছ (ংভেক্ত বফফযণী ০১ পদ ড)। 

 

 

 

 

সকল জজোনোল জসটেলটেটটের জররপ কোটজর স্তররিরিক অগ্রগরির রিিরণী* 
ক্রঃ 

নং 

রজারনয নাভ  জবয শুরুয 

ার 

জবযভুক্ত 

রভাট রভৌজায 

ংখ্যা 

ভাঠ জবয 

ম্পন্ন রয়রছ 

এভন রভৌজায 

ংখ্যা 

তবদক 

ম্পন্ন 

রয়রছ 

এভন 

রভৌজায 

ংখ্যা 

বড.ব ম্পন্ন 

রয়রছ এভন 

রভৌজায ংখ্যা 

অবি 

ম্পন্ন 

রয়রছ 

এভন 

রভৌজায 

ংখ্যা 

অীর 

ম্পন্ন 

রয়রছ 

এভন 

রভৌজায 

ংখ্যা 

চূোন্ত 

মাঁচ 

ম্পন্ন 

রয়রছ 

এভন 

রভৌজায 

ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ ঢাকা বটি ১৯৯৫-৯৬ ১৯১ ১৯১ ১৯১ ১৯১ ১৯১ ১৯১ ১৯১ 

ঢাকা াবায ২০০৫-০৬ ১৭৯ ১০৮ ১০৮ ১০৮ ১০৫ ১০৫ ১০৪ 

বডবজটার(াবায) ২০০৮-০৯ ৭৭ ০৯ ০৫ ০৫ ০৪ ০৪ ০৪ 

বডবজটার রা ২০০৯-১০ ৪৮ ৪৮ ১৫ ১৫ ০৫ ০ ০ 

ঢাকা নদী ২০০৩-০৪ ২৭১ ২৩৩ ২২২ ১৯৩ ১৬৮ ৭৮ ১২ 

২ ভয়ভনবং ১৯৭৮-৭৯ ৬০৫৯ ৬০৫৯ ৬০৫৯ ৬০৫৯ ৬০৫৯ ৬০৫৯ ৬০৫৯ 

৩ াফনা(আছাভবত) ২০০৭-০৮ ৪১ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩১ ২৯ ১৮ 

৪ বদয়াযা ১৯৬৩ ৬৫৭ ৫৯৫ ৫৪৬ ৫৪১ ৫৩৪ ৫০৬ ৪২৯ 

৫ মরায ১৯৮৫-৮৬ ৩২৫৬ ৩২৩৭ ৩২২৭ ৩২২৩ ৩২০৭ ৩০১১ ২৮৯৩ 

৬ খুরনা ১৯৮৬-৮৭ ২৪৫১ ২৪৪৯ ২৪৪৪ ২৪৪৪ ২৪০৩ ২২৬০ ২২২৩ 

৭ পবযদপুয ১৯৮৫-৮৬ ৩৫৫৬ ৩৪২২ ৩৪০৯ ৩৪০৮ ৩৩৯৩ ৩৩৬৫ ৩৩৫৭ 

৮ ফবযার ১৯৮৭-৮৮ ১৭২৬ ১৫২১ ১৫০৩ ১৪৮৬ ১২৮৬ ১১৪৭ ১০৬৭ 

৯ ফগুো ১৯৮৫-৮৬ ২৪৮৯ ২৪৮৯ ২৪৮৭ ২৪৮৫ ২৪৭৮ ২৪২৪ ২৩০৪ 

১০ বদনাজপুয ২০০১-০২ ৩১০২ ৩০১১ ২৮৫৫ ২৬৮৩ ১৩৩৫ ৩৪২ ১৮১ 
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১১ যংপুয ১৯৮৬-৮৭ ৩৭২৩ ৩৬৫৮ ৩৬৫৫ ৩৬৫২ ৩৫৭৪ ৩২২৭ ২৯৮৫ 

১২ বররট ১৯৮৭-৮৮ ৫৪৫৭ ৫৪২৬ ৫৪১৭ ৫৪১৬ ৪৯০৮ ৪৩০৮ ৪১২০ 

১৩ টািাআর ১৯৮৬-৮৭ ১৯৯৬ ১৯৯২ ১৯৯২ ১৯৯২ ১৯৯১ ১৯৭০ ১৭৩৫ 

১৪ কুবভরস্দা ১৯৮৫-৮৬ ৪৬৮২ ৪৬৭৭ ৪৬৭৭ ৪৬৭৭ ৪৬৭৭ ৪৬৭৫ ৪৬৭৫ 

১৫ রনায়াখারী ১৯৮৬-৮৭ ১৮৯৯ ১৮৯০ ১৮৯০ ১৮৮৯ ১৮৮৯ ১৮৩৩ ১৬৯৪ 

১৬ যাজাী  ২০১৩-১৪ ১০৫ ০৪ ০৪ ০৩ ০২ ০২ ০১ 

        রভাট = ৪১৯৬৫ ৪১০৫৪ ৪০৭৪০ ৪০৫০৩ ৩৮২৪০ ৩৫৫৩৬ ৩৪০৫

২ 

 
ক্রঃ 

নং 

রজারনয নাভ  খবতয়ান 

কব ম্পন্ন 

রয়রছ এভন 

রভৌজায 

ংখ্যা 

ভৄররণয জন্য 

রপ্রর রপ্রযণ 

কযা রয়রছ 

এভন রভৌজায 

ংখ্যা 

ভৄরণ ররল 

প্রকা কযা 

রয়রছ এভন 

রভৌজায ংখ্যা 

ফাঁধাআ 

ম্পন্ন 

রয়রছ 

এভন 

রভৌজায 

ংখ্যা 

রগরজরটয 

প্রত্মাফ রপ্রযণ 

কযা রয়রছ 

এভন রভৌজায 

ংখ্যা 

রগরজট 

প্রকা 

রয়রছ 

এভন 

রভৌজায 

ংখ্যা  

রজরা 

প্রাক 

বপর 

রপ্রযণ 

কযা 

রয়রছ 

এভন 

রভৌজায 

ংখ্যা 

ভন্তব্য 

১ ২ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ 

১ ঢাকা বটি ১৯১ ১৯১ ১৯১ ১৯১ ১৯১ ১৯১ ১৯১  

ঢাকা াবায ১০৫ ১১৫ ২২ ০ ০ ০ ০  

বডবজটার(াবায) ০৪ ০৪ ০ ০ ০ ০ ০  

বডবজটার রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০  

ঢাকা নদী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০  

২ ভয়ভনবং ৬০৫৯ ৬০৫৯ ৬০২৯ ৬০২৯ ৬০২৯ ৬০২৯ ৬০০০  

৩ াফনা(আছাভবত) ১৭ ১৬ ০ ০ ০ ০ ০  

৪ বদয়াযা ৪১৪ ৩৮৫ ১৮৮ ১৬৭ ১৮৩ ১৫৩ ১০৩  

৫ মরায ২৮৯১ ২৮৮৮ ২৫৫৫ ১৯০৭ ২২৮১ ২১৫২ ১৬৫৯  

৬ খুরনা ২২১০ ২১৯৮ ১৫৯৩ ৮০৫ ৯৩৭ ৮৬৭ ৬২৬  

৭ পবযদপুয ৩৩৫৫ ৩৩৩৬ ২৫৪৫ ২৬৬৪ ২৩৬২ ২২২১ ১৯৭৮  

৮ ফবযার ১০৫৮ ৯৪২ ৭৯২ ৫৫২ ৬২৮ ৫৫৪ ৩৬৫  

৯ ফগুো ২১২২ ২০৩১ ১৬৩৮ ১৫৫৬ ১৫৫৩ ১২১৯ ৯৭৩  

১০ বদনাজপুয ১৪৬ ১২৬ ৩২ ৩২ ৩২ ৩২ ৩২  

১১ যংপুয ২৮৬৫ ২৮৫৩ ১৬২০ ১৭৭৭ ১৩৩৯ ১৩৩৯ ৯৬৫  

১২ বররট ৪১২০ ৩৮০৮ ১৭০১ ৭২৭ ১৫৯৬ ৭৮৯ ৪৬৯  

১৩ টািাআর ১৭৩৫ ১৭০৭ ১৪৪২ ১০৭৬ ১০৭০ ৯৯৮ ৮৮৭  

১৪ কুবভরস্দা ৪৬৭৫ ৪৬৭৫ ৩৭১৫ ৩০৯৩ ৩৩৯২ ২৯৯৪ ২৮২৭  

১৫ রনায়াখারী ১৬৬৪ ১৫২০ ১২৫৯ ১২১৮ ১২৫৭ ১২৫৬ ১২৩২  

১৬ যাজাী  ০১ ০ ০ ০ ০ ০ ০  

  ৩৩৬৩২ ৩২৮৫৪ ২৫৩২২ ২১৭৯৪ ২২৮৫০ ২০৭৯৪ ১৮৩০৭  

* জুন /২০১৫ ম ডন্ত।   

 

 

জবয নুবফবারগয ম্পাবদত কাম ডাফরী 

 

১। বফগত ১২৫ ফছরয এআ বধ ডদপ্তয বনম্নরূ জবয বযচাবরত করযরছ:

 ভগ্র ফাংরায় ১৮৮৮ রথরক ১৯৪০ ার ম ডন্ত ব.এ জবয  

 তদাবনন্তন পূফ ড াবকস্তারন ১৯৫৬ ার রথরক ১৯৬৩ ার ম ডন্ত এ.এ জবয 

 যাজাী, ঢাকা, চেগ্রাভ, াফনা, কুবিয়া  ভয়ভনবংর ১৯৬৫-১৯৯০ ম ডন্ত অয.এ জবয। 
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 ফতডভারন মরায, ফগুো,  পবযদপুয, কুবভিা, যংপুয, ফবযার, বররট, টািাআর, খুরনা, বদনাজপুয  

রনায়াখারী এ ১১টি বৃিয রজরায় ১৯৮৬ ার রথরক অয.এ (রজান) জবয চররছ। 

 

০২। ঢাকা ভানগয জবযরয নক্সা  খবতয়ান বডবজটাআরজন এফং রয়ফাআরট প্রকা: 

২০০৯-১০ থ ড ফছরয ঢাকা ভানগয জবযরয ১৯১টি রভৌজায ৪,৪১,৫০৬ খবতয়ান  ৪,০৮৯টি রভৌজা ম্যা 

বট বডবজটাআরজরনয কাজ ম্পন্ন রয়রছ এফং রয়ফাআরট অররাড কযা রয়রছ। বচরযআ রয়ফাআট কররয 

জন্য ঈন্ুক্ত কযা রফ। 

 

৩। জবয কাম ডক্রভ (বডবজটার  জবয) 

 ভূবভ ভন্ত্রণারয় ২০১০ ারর বডবজটার িবতরত জবয কযায নীবতভারা দক্ষ জনফর প্রস্তুত না করয কর 

জবয বডবজটার িবতরত কযায রঘালনা রদয়।  

 বডবজটার জবয নীবতভারা  বনরদ ডবকা প্রস্তুত করয অগি/২০১১ ভূবভ ভন্ত্রণাররয়য নুরভাদন গ্রণ।  

 বডবজটার জবযরয পূফ ড তড বজবএ/বজএনএএ কররার  রনটয়াকড বরিভ  আটিএ রভবন 

ব্যফারযয ঈয কভ ডকতডা/ কভ ডচাযীরদয প্রবক্ষণ প্রদান করয দক্ষ জনফর সৃবি। 

৩.১ াবায বডবজটার জবয:  

২০০৯-১০ থ ড ফছরয অদৄবনক জবয মন্ত্রাবত (বজবএ, আটিএ, ডাটা রযকড ডায, কবম্পঈটায, ম্যা প্ররবং 

পটয়যায, প্লটায, বপ্রটায আতযাবদ)-এয াারে ঢাকা রজরায াবায ঈরজরায ৫টি রভৌজায (বজবঞ্জযা, অকযান, 

খাগান, করভা  অঈকাো) বডবজটার িবতরত নক্সা  খবতয়ান প্রণয়রনয জন্য একটি াআরট কভ ডসূচী শুরু কযা 

য়। আরতাভরধ্য ঈক্ত ৫টি রভৌজায বডবজটার ডাটা ংগ্র ররল ংগৃীত ডাটা কবম্পঈটায  ম্যা প্ররবং 

পটয়যারযয ভাধ্যরভ প্রবক্রয়াকযণ করয প্লটারযয াারে ৫টি রভৌজায বডবজটার ম্যা ভৄররণয কাজ রল রয়রছ। 

ফতডভারন াবায ঈরজরায জবয ভাপ্ত ৭২টি রভৌজায় বডবজটার িবতরত জবয কাম ডক্রভ চরভান যরয়রছ। 

 

৩.২ রা বডবজটার জবয:  

২০০৯-১০ থ ড ফছরয াআরট কভ ডসূচী বররফ নযবংদী রজরায রা ঈরজরায ৪৮টি রভৌজায় বডবজটার িবতরত 

জবয কাজ শুরু কযা য়। ৪৮টি রভৌজায ডাটা ংগ্ররয কাজ প্রায় রল। ডাটা প্ররবং  ম্যা ভৄররণয কাজ রল 

রয় খানাপুবয-বুঝাযত স্তরযয কাজ রল রয়রছ। ফতডভারন তবদক, অবি  অীর স্তরযয কাজ চররছ। 

৪। ম্যা যফযা অদৄবনকায়ন : 

 বনধ ডাবযত বপ (৫০০/-) টাকা জভা প্রদান াররক্ষ ভূবভ ভাবরক ম্যা যফযা কযা রতা। ম্যা যফযা 

ররত অরগ ১০ বদন ভয় রাগরতা 

 ব.এ, এ.এ, অয.এ ম্যা বফনরিয াত রথরক  যক্ষা  দ্রুততভ ভরয় (১৫ বভবনট) যফযা কযায 

জন্য ম্যাগুররারক রস্কর ঠিক রযরখ স্কযান করয কবম্পঈটারয ংযক্ষণ কযা রয়রছ।  

 ফতডভারন ভূবভ ভাবরকগরণয চাবদা নুমায়ী ঈা দ্রুত যফযা কযা রচ্ছ। 
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০৫। অন্তজডাবতক ীভানায বি ম্যা বডবজটাআরজন  অন্তজডাবতক ীভানা বরারযয বডবজটার ডাটারফজ 

প্রস্ত্িতকযণ: 

৫.১ অন্তজডাবতক ীভানায বি ম্যা বডবজটাআরজন:  

২০০৯-১০ থ ড ফছরয ফাংরারদ-বাযত অন্তজডাবতক ীভানায ফাংরারদ-বিভফি রক্টরযয ৬২৩টি, 

ফাংরারদ-অাভ রক্টরযয ৯৪টি, ফাংরারদ-রভঘারয় রক্টরযয ১৩৯টি এফং ফাংরারদ-বত্রপুযা রক্টরযয ২৬৯টি 

ফ ডরভাট ১১২৯টি বি ম্যা স্কযাবনং, বডবজটাআবজং  চূোন্তকযণ-এয কাজ রল রয়রছ। 

 

৫.২ অন্তজডাবতক ীভানা বরারযয বডবজটার ডাটারফজ প্রস্ত্িতকযণ :  

২০০৯-১০ থ ড ফছরয অন্তজডাবতক ীভানায ফাংরারদ-বিভফি রক্টরযয ৭১৭ টি রভআন বরায, ৭২৬২টি 

াফ-ববডয়াযী বরায, ২০১৭টি রযপারযন্প বরায, ফাংরারদ-অাভ রক্টরযয ১৩২টি রভআন বরায, ৯৬৩টি াফ-

ববডয়াযী বরায, ১৫৪টি রযপারযন্প বরায, ১৯৫০টি টি-রপ্ড বরায, ফাংরারদ-রভঘারয় রক্টরযয ২৬৭টি রভআন 

বরায, ২৮৭২টি াফ-ববডয়াযী বরায, ১৭০টি রযপারযন্প বরায, ৪৩২২টি টি-রপ্ড বরায, ফাংরারদ-বত্রপুযা 

রক্টরযয ৫০৫টি রভআন বরায, ২০৩৪৭টি াফ-ববডয়াযী বরায, ৮১৮টি রযপারযন্প বরায ফ ডরভাট ৪২,৩২৩টি 

ীভানা বরারযয ডাটা এবরয কাজ ভাপ্ত রয়রছ।  

বাযত ফাংরারদরয অন্তজডাবতক ীভানা বফরযাধ বনষ্পবি কযণ।

  বাযত-ফাংরারদরয রভাট অন্তজডাবতক ীভানা ৪,৪২৭ বক.বভ. 

  বাযত-ফাংরারদরয ীভানা জবয শুরু য় ১৯৪৮ ারর  

  ২০১১ ন ম ডন্ত বচবিত রথরক মায় 01টি স্থান, মায জবভয বযভাণ ২৫৯ একয  

  দখরীয় স্থান ২৫টি, বযভাণ-৩৬৬৪ একয (বিভ ফি, অাভ, বত্রপুযা,  রভঘারয়) 

  অন্তজডাবতক ীভানা বচবিত কযরণয য আনরডক্স ম্যা প্রস্তুত (১২৫৮টি)  

  ফাংরারদরয বণ্ঠন্তরয বাযরতয ১১১টি বছটভর (১৭,১৬০ একয),  বাযরতয বযন্তরয 

ফাংরারদরয ৫১টি বছটভর (৭,১১০ একয)  

  ীভানা বফরযাধ বনস্পবিয ররক্ষয ীভানা বচবিত কযণ বি ম্যা প্রস্তুত  তা ঈবয় রদরয 

প্রবতবনবধ কর্তডক স্বাক্ষয কযারনা।  

  পরর অন্তজডাবতক ীভানা য়াবকডং ফাঈোবয ীভানা বপবয়ার ফাঈোবযরত রূান্তবযত য়। 

০৬। ম্যা বপ্রবটং রপ্ররয অদৄবনকায়ন: 

ম্যা ভৄরণ রপ্ররয অদৄবনকায়রনয জন্য অদৄবনক গ্রাবপক্স কযারভযা, কটাক্ট কযাবফরনট, রটা বপল্ম প্ররয, 

রটা রপ্লট প্ররয, বপ্রবটং ডাঈন রেভ একটি পরট ম্যা বপ্রবটং রপ্র ংগ্র কযা রয়রছ, মায াারে 

ফতডভারন প্রবতবদন ২৫০০ রভৌজা ম্যা বট ভৄরণ কযা ম্ভফ রচ্ছ। ২০০৯-১০ থ ড ফছরয ম্যা ভৄরণ রপ্ররয জন্য 

অয ১টি রটা রপ্লট প্ররয ক্রয় কযা রয়রছ। এছাো ম্যা ভৄরণ রপ্ররয বধকতয অদৄবনকায়রনয জন্য ১৮ 

(অঠায) রকাটি টাকা প্রাক্কবরত ব্যরয় ‘‘রিংরদবনং ফ ররটররভট রপ্র, ম্যা বপ্রবটং রপ্র এে বপ্রারযন ফ 

বডবজটার ম্যা’’ ীল ডক একটি প্রকল্প ফাস্তফায়রনয ঈরদ্যাগ গ্রণ কযা রয়রছ। ঈক্ত প্রকরল্পয অতায় অদৄবনক 

গ্রাবপক্স কযারভযা, কটাক্ট কযাবফরনট, রটা বপল্ম প্ররয, রটা রপ্লট প্ররয, বপ্রবটং ডাঈন রেভ অয একটি 

ফাআ-কারায পরট ম্যা বপ্রবটং রপ্র ংগ্র কযা রফ, মায াারে ম্যা ভৄরণ রপ্ররয ভৄরণ ক্ষভতা বক্তারী 
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করয ৩৬.০০ াজায রভৌজা ম্যা বট (১টি রভৌজা ম্যা = ১০০ কব) ভৄরণ কযা রফ। ম্যা বপ্রবটং রপ্রর 

াফ ডক্ষবণক বফদুযৎ যফযারয জন্য ২০০ রকবব ক্ষভতা ম্পন্ন রজনারযটয ংগ্র কযা রয়রছ। 

 

০৭। যাজাী ারব ড আনবিটিঈটরক ারব ড আবঞ্জবনয়াবযং করররজ ঈন্নীত কযরণয কাম ডক্রভ: 

 জবযরয ভরচাবরকা বক্ত ারব ডয়ায। ারব ড ীরক বডরপ্লাভা/ বফএব আবঞ্জবনয়াবযং ম ডারয় এরন যাজাী 

ারব ড আনবিটিঈটরক ারব ড আবঞ্জবনয়াবযং করররজ ঈন্নীত কযরণয কাম ডক্রভ রনয়া রয়রছ। 

০৮। আটিএ রভবন ক্রয়:  

 বডবজটার জবয কারজ বকরস্তায়ায ম্পরন্নয জন্য প্রায় ২০ টিয বধক আররকেবনক রটাটার রিন 

(আটিএ) রভবন ক্রয় কযা রয়রছ। ঈবিবখত মরন্ত্রয ভাধ্যরভ খুফ কভ ভরয়  কভ জনফর বনরয়ারগ সুক্ষ  

বনভূ ডরবারফ বকরস্তায়ায কাজ ম্পন্ন কযা ম্ভফ রচ্ছ। 

০৯। বডবজটার জবয এয াধাযণ বনরদ ডবকা প্রণয়ন: 

 বডবজটার জবয কাজ বকবারফ  রকান িবত ফরম্বন করয ম্পন্ন কযা রফ তায বনরদ ডবকা প্রণয়ন  

যকায কর্তডক নুরভাদন কযারনা রয়রছ মা বডবজটার জবযরয াধাযণ বনরদ ডবকা রুর বযগবণত।  

অন্ত:রজরা ীভানা বনধ ডাযণ কারজয গ্রগবতয বফফযণ: 

১। অন্ত:রজরা ীভানা বফরযাধ বনষ্পবি: 

 নদীভরয ক্রভাগত বািরনয পরর নদী তীযফতী রজরা ভরয ীভানা বযফতডন ঘরট। এ কাযরণ 

প্রাবনক জটিরতা  প্রজা াধাযরণয য়যাবন আতযাবদ দুয কযায ররক্ষয বযফতডনীর ীভানা বস্থবতীর কযায 

প্ররয়াজনীয়তা রদখা রদয়। অন্ত:বফবাগীয় ীভানা বফরযাধ ভাবযচারক, ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তয এফং একআ 

বফবারগয অতায় ংবিি বফবাগীয় কবভনাযগণ বনষ্পবি করয থারকন। ভাবযচারক কর্তডক ৮টি  বফবাগীয় 

কবভনাযগণ কর্তডক ১৫ টি ীভানা বফরযাধ বনষ্পবি রমাগ্য বছর। ২০০৯-১০ ভাঠ রভৌসুরভ ভাবযচারক ০৫টি  

বফবাগীয় কবভনাযগণ ৬টি বনষ্পবিয দরক্ষ গ্রণ করযন।  

ভাবযচারক কর্তডক অন্ত:রজরা ীভানা বফরযাধ বনষ্পবি: 

 

ক্রবভক  অন্ত:রজরায নাভ বফফযণ 

১. রগাারগঞ্জ 

(কাবয়ানী) - নোআর 

(ররাাগো) 

রগাারগঞ্জ (কাবয়ানী) - নোআর (ররাাগো) অন্ত:রজরা ীভানায ভারঠয কাজ 

রল করয তুরনাভরক ম্যা প্রস্ত্িত কযা য়। তুরনাভরক ম্যা নুমায়ী ১ভ ব্লরক 

৩৬ টি বরারযয বচবিত স্থান ঈবয় রজরায রজরা প্রারকয প্রবতবনবধয বনকট 

রযজবভরন বুবঝরয় বদরত রগরর নোআর রজরায ররাাগো ঈরজরায জনগরণয 

ফাধায কাযরণ ঈা ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ য়বন। যফতীরত ২য় ব্লরকয ভারঠয কাজ 

ভাপ্ত করয তুরনাভরক ম্যা প্রস্ত্িত কযা য়, র রভাতারফক রযজবভরন ১১টি 

বরায বনভ ডারণয বচবিত স্থান ঈবয় রজরায রজরা প্রারকয প্রবতবনবধয বনকট 

বুবঝরয় রদয়া য়। 

২. চট্টগ্রাভ (ভীযযাআ) - 

রপনী (রানাগাজী) 

চট্টগ্রাভ (ভীযযাআ) - রপনী (রানাগাজী) অন্ত:রজরা ীভানায ভারঠয কাজ ভাপ্ত 

করয তুরনাভরক ম্যা প্রস্ত্িত কযা য়। ঈক্ত ম্যা নুমায়ী বরায বনভ ডারণয 
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ক্রবভক  অন্ত:রজরায নাভ বফফযণ 

বচবিত স্থান ঈবয় রজরায রজরা প্রারকয প্রবতবনবধয বনকট রযজবভরন বুবঝরয় 

বদরত রগরর রপনী রজরায রানাগাজী ঈরজরায জনগরণয ফাধায কাযরণ বরায 

বনভ ডারণয বচবিত স্থান বুবঝরয় রদয়া ম্ভফ য়বন। যফতীরত ১২২১/২০১০ নং বযট 

ভাভরা দারয়য য়। 

৩. যীয়তপুয(রগাাআয

াট) - চাঁদপুয 

(াআভচয) 

ভাবযচারক, ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তয এয বাবতরে গত ০৯-০২-০৯ 

তাবযরখ রজরা প্রাক, যীয়তপুয এয রেরন করক্ষ যীয়তপুয - চাঁদপুয 

অন্ত:রজরা ীভানা বফরযাধ বনরয় একটি বা নুবষ্ঠত য়। ঈক্ত বায় বফরযাধীয় 

এরাকায ভস্যা ভাধানকরল্প ংবিি বতবযক্ত রজরা প্রাক (যাজস্ব)গরণয 

ভিরয় একটি কবভটি গঠন কযা য়। 

৪. রবারা (ভনপুযা) - 

রনায়াখারী (াবতয়া) 

ভাবযচারক, ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তয এয বাবতরে গত ১০-০২-০৯ 

তাবযরখ রজরা প্রাক, রবারা এয রেরন করক্ষ রবারা (ভনপুযা) - রনায়াখারী 

(াবতয়া) অন্ত:রজরা ীভানা বফরযাধ বনরয় একটি বা নুবষ্ঠত য়। ঈক্ত বায় 

বফরযাধীয় এরাকায ভস্যা ভাধানকরল্প ংবিি বতবযক্ত রজরা প্রাক 

(যাজস্ব)গরণয ভিরয় একটি কবভটি গঠন কযা য়। ঈক্ত  অন্তঃরজরা ীভানা 

বফরযাধ ংক্রান্ত বফলরয় ফ ড জনাফ অঃ কারভ ারাদায  ফাআদুর ক 

ভাভান্য সুবপ্রভরকাট ড এয াআরকাট ড বডববরন বযট বটিন দাবখর করযন। বযট 

বটিন নং ৪২০০/২০১০। 

 

 ফাংরারদ-বাযত বছটভর ংক্রান্ত স্বাক্ষবযত বটভ: 

ক্রবভক নং বছটভর বট ংখ্যা ভন্তব্য 

০১ রভঘারয়  ৭টি দখরকৃত এফং ভীভাংবত বছটভর এয বটভ দুআ 

রদরয যািদূত কর্তডক স্বাক্ষয কযতঃ ০২ কব করয 

বফবনভয় কযা য়। আরতাভরধ্যআ বছটভর এয জবয কারজয 

কভ ডসূচী গ্রণ কযা রয়রছ । মথা ীঘ্রআ ভাঠ জবযরয কাজ 

অযম্ভ রফ।  

০২ অাভ ৫টি 

০৩ বত্রপুযা ০১টি 

০৪ বিভ ফি ১৭টি 
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বফবাগীয় কবভনাযগণ কর্তডক অন্ত:রজরা ীভানা বফরযাধ বনষ্পবি : 

 

ক্র: অন্ত:রজরায নাভ বিযণ 

১. বঝনাআদ (বরকুা) -  

কুবিয়া (রখাকা) 

১৫-০২-২০১০ তাবযরখ বফবাগীয় কবভনায, খুরনা এয বাবতরে একটি বা 

নুবষ্ঠত য়। এ বায বিান্ত রভাতারফক বঝনাআদ (তরকূা) - কুবিয়া 

(রখাকা) অন্তঃরজরা ীভানা বনধ ডাযণ করয ১৭ (রতয) টি বরায বনভ ডারণয 

বচবিত স্থান ঈবয় রজরায রজরা প্রারকয প্রবতবনবধয বনকট বুবঝরয় রদয়া 

রয়রছ এফং বচবিত স্থারন বরায স্থান কযা রয়রছ। 

২. জাভারপুয (দয) -  

রযপুয (দয) 

রযপুয (দয) অন্তঃরজরা ীভানায ভারঠয কাজ ভাপ্ত করয তুরনাভরক ম্যা 

প্রস্ত্িত কযা য়। রকান জবযরয (ব,এ / অয,এ / এ,এ / র্ততীয় রাআন) 

ঈয বববি করয বরায বজন রদয়া রফ র বফলরয় বফবাগীয় কবভনারযয 

বিান্ত না ায়ায় ঈক্ত অন্ত:রজরা ীভানা বরায বনভ ডারণয বচবিত স্থান বনণ ডয় 

কযা ম্ভফ য়বন।  

৩ টুয়াখারী(গরাবচা  

দবভনা) – রবারা 

(চযপযান  

রাররভান)   

কবভনায, ফবযার বফবাগ বা করয বিান্ত রপ্রযণ করযরছন। বিান্ত রভাতারফক 

অগাভী ভাঠ রভৌসুরভ কভ ডসূচী গ্রণ কযা রফ।  

৪ ফবযার (ফারকযগঞ্জ) -  

টুয়াখারী (দুভবক  

ফাঈপর) 

কবভনায, ফবযার বফবাগ বা করয বিান্ত রপ্রযণ করযরছন। বিান্ত রভাতারফক 

অগাভী ভাঠ রভৌসুরভ কভ ডসূচী গ্রণ কযা রফ। 

 

৫. ফবযার (দয, ফাবুগঞ্জ 

 ফারকযগঞ্জ) - 

ঝারকাঠী (দয  

নরবছটি) 

কবভনায, ফবযার বফবাগ বা করয বিান্ত রপ্রযণ করযরছন। বিান্ত রভাতারফক 

অগাভী ভাঠ রভৌসুরভ কভ ডসূচী গ্রণ কযা রফ। 

 

৬ টুয়াখারী (গরাবচা) -  

ফযগুনা (অভতরী) 

কবভনায, ফবযার বফবাগ বা করয বিান্ত রপ্রযণ করযরছন। বিান্ত রভাতারফক 

অগাভী ভাঠ রভৌসুরভ কভ ডসূচী গ্রণ কযা রফ। 
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২০১০-২০১১ ভাঠ রভৌসুরভ অন্ত:রজরা ীভানা বনধ ডাযণ কারজয গ্রগবত প্রবতরফদন: 

 

(ক) কণ ডপৄরী নদী জবয:  

৬টি ঈরজরায ২৮টি রভৌজায ২৮টি ব-৭০ বট প্রস্ত্িত করয এয ঈয ৭৪৬টি পরট ততবয কযা রয়রছ। নদীয 

দুারয প্রায় ৬০ বকররাবভটায এরাকায় প্রাথবভক জবয কাজ ম্পন্ন রয়রছ। রজরা প্রাক, চট্টগ্রাভ রক বরায 

বনভ ডারণয বচবিত স্থান রযজবভরন বুরঝ রনয়ায জন্য ত্র রদয়া রয়রছ।  

 

(খ)  রবারা (চযপযান  রাররভান) –  

টুয়াখারী (গরাবচা  দবভনা) অন্তঃরজরা ীভানা বনধ ডাযরণয ভারঠয কাজ রল করয ৭৯টি বরায বনভ ডারণয স্থান 

বচবিত কযা য়। বকন্তু ১৩-০২-১১  ১৭-০২-১১তাবযরখ টুয়াখারী রজরায জনগরণয ফাধায কাযরণ ঈবয় রজরা 

প্রারকয প্রবতবনবধয বনকট বরায বজন বুবঝরয় রদয়া ম্ভফ য়বন। এ বফলরয় যফতী প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্ররণয 

জন্য কবভনায, ফবযার বফবাগরক ২১-০৩-১১ তাবযরখ ত্র রদয়া য়। ঈক্ত ীভানায অনুভাবনক দূযে ২০ বক: বভ:। 

 

(গ) টুয়াখারী (গরাবচা) –  

ফযগুনা (অভতরী) অন্তঃরজরা ীভানা বনধ ডাযরণয ভারঠয কাজ ররল ৩১টি বরায বনভ ডারণয বচবিত স্থান ঈবয় রজরা 

প্রারকয প্রবতবনবধয বনকট বুবঝরয় রদয়া য় এফং বরায বনভ ডাণ ফাফদ ৩৮,৭৫০/- (অটবত্র াজায াতত 

ঞ্চা) টাকা রজরা প্রাক, টুয়াখারী এয নুকূরর ফযাদ্দ প্রদান কযা রয়রছ। ঈক্ত ীভানায অনুভাবনক দূযে ৬ 

বক: বভ:। 

 

(ঘ) টুয়াখারী (দুভকী) –  

ফবযার (ফারকযগঞ্জ) অন্তঃরজরা ীভানা বনধ ডাযরণয জন্য ভারঠয কাজ ভাপ্ত রয়রছ। অগাভী ২৭-০৪-১১ তাবযরখ 

রযজবভরন ১৫টি বরায বনভ ডারণয বচবিত স্থান ঈবয় রজরা প্রারকয প্রবতবনবধয বনকট বুবঝরয় রদয়া রয়রছ। ৮টি 

বরায বনভ ডাণ ফাফদ ১২,৪০০/- (ফাযাজায চাযত) টাকা রজরা প্রাক, ফবযার এয নুকূরর ফযাদ্দ প্রদান কযা। 

ঈক্ত ীভানায অনুভাবনক দূযে   ৩ বক: বভ:।  

      

(ঙ) জাভারপুয (রদয়ানগঞ্জ) –  

কুবেগ্রাভ (যাবজফপুয) অন্তঃরজরা ীভানা বনধ ডাযরণ জন্য ভারঠয কাজ ভাপ্ত রয়রছ। অগাভী     ০৩-০৫-১১ তাবযরখ 

রযজবভরন ২৫টি বরায বনভ ডারণয বচবিত স্থান ঈবয় রজরা প্রারকয প্রবতবনবধয বনকট বুবঝরয় রদয়া রয়রছ। ২৪টি 

বরায বনভ ডাণ ফাফদ ৩৭,২০০/- (াআবত্র াজায দুআত) টাকা রজরা প্রাক, কুবেগ্রাভ এয বনকট ফযাদ্দ রদয়া য়। 

ঈক্ত ীভানায অনুভাবনক দূযে ৬ বক: বভ:। 

 

(চ) াফনা (ইর্শ্যদী) - নারটায (রারপুয) –  

কুবিয়া (রবোভাযা) অন্তঃরজরা ীভানা বনধ ডাযরণয াফনা (ইর্শ্যদী) - কুবিয়া (রবোভাযা) ভারঠয কাজ ররল ২৫টি 

বরায বনভ ডারণয স্থান বুবঝরয় রদয়া রয়রছ। ২৫টি বরায বনভ ডাণ ফাফদ ৩৮,৭৫০/- (অটবত্র াজায াতত ঞ্চা) 
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টাকা রজরা প্রাক, াফনা এয নুকূরর ফযাদ্দ প্রদান কযা য়। ঈক্ত ীভানায অনুভাবনক দূযে ৮ বক: বভ:। নারটায 

(রারপুয) - কুবিয়া (রবোভাযা) ভারঠয কাজ রল করয ১২টি বরায বজন ঈবয় রজরা প্রারকয প্রবতবনবধয 

বনকট বুবঝরয় রদয়া য়। ঈক্ত ীভানায অনুভাবনক দূযে ৮ বক: বভ:। 

 

(ছ) ফবযার (ফারকযগঞ্জ) –  

ঝারকাঠি (নরবছটি) অন্তঃরজরা ীভানা বনধ ডাযরণয জন্য ভারঠ ারব ডদর রপ্রযণ কযা রর ফবযার রজরায জনগরণয 

ফাধায কাযরণ ভারঠয জবয কাজ কযা ম্ভফ য়বন।  

(জ) ফবযার (দয) –  

ঝারকাঠি (নরবছটি) অন্তঃরজরা ীভানা বনধ ডাযরণয ভারঠয কাজ ররল ৭টি বরায বনভ ডারণয স্থান বচবিত কযা য়। 

বরায স্থারনয বচবিত স্থান বুবঝরয় রদয়ায য ফবযার, রজরা প্রারকয প্রবতবনবধগণ স্বাক্ষয করযন নাআ। 

যক্ষ ঝারকাঠি রজরা প্রারকয প্রবতবনবধগণ স্বাক্ষয করযরছন। ২৮টি বরায বনভ ডাণ ফাফদ ৪৩,৪০০/- 

(রততাবি াজায চাযত) টাকা রজরা প্রাক, ফবযার এয নুকূরর ফযাদ্দ প্রদান কযা য়। ঈক্ত ীভানায 

অনুভাবনক দূযে ৬ বক: বভ:। 

(ঝ) ফবযার (ফাবুগঞ্জ)-  

ঝারকাঠি (দয) অন্তঃরজরা ীভানা বনধ ডাযরণয ভারঠয কাজ ররল ৩৩টি বরায বজন ঈবয় রজরায প্রবতবনবধয 

বনকট বুবঝরয় রদয়া রয়রছ। ঈক্ত ীভানায অনুভাবনক দূযে ৬ বক: বভ:। 

 

২০১১-১২ ভাঠ রভৌসুরভ অন্ত:রজরা ীভানা বনধ ডাযণ কারজয গ্রগবত প্রবতরফদন: 

 

ক্র: রজরা  ঈরজরায নাভ গ্রগবত ভন্তব্য 

১ যাজফােী (াংা) - 

বঝনাআদ (বরকুা)  

ভারঠয কাজ ররল জনগরণয ফাধায কাযরণ বরায বজন 

বুবঝরয় রদয়া ম্ভফ য়বন। 

 

২ যাজফােী (াংা  ফাবরয়াকাদী) 

-ভাগুযা (শ্রীপুয) 

ভারঠয কাজ ররল জনগরণয ফাধায কাযরণ বরায বজন 

বুবঝরয় রদয়া ম্ভফ য়বন। 

 

৩ রবারা (দয) - 

 রক্ষীপুয (দয  যাভগবত) 

ভারঠয কাজ ররল জনগরণয ফাধায কাযরণ বরায বজন 

বুবঝরয় রদয়া ম্ভফ য়বন। 

 

৪ ফবযার (ফারকযগঞ্জ) -  

টুয়াখারী (ফাঈপর) 

বরায বজন বুবঝরয় রদয়া য়।   

৬ যাজফােী (রগায়ারদ) - 

ভাবনকগঞ্জ (বফারয়) 

ভারঠয কাজ ররল জনগরণয ফাধায কাযরণ বরায বজন 

বুবঝরয় রদয়া ম্ভফ য়বন। 

 

৭ চট্টগ্রাভ (যাঙ্গুবনয়া) - 

যািাভাটি (কাপ্তাআ) 

বরায বজন বুবঝরয় রদয়া য়।   
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২০১২-২০১৩ ভাঠ রভৌসুরভ অন্ত:রজরা ীভানা বনধ ডাযণ কারজয গ্রগবত প্রবতরফদন: 

 

ক. িাক্ষ্ণণবণফােীয়া (ফাঞ্ছাযাভপুয) –  

নযবংদী (দয) অন্ত:রজরা ীভানায প্রায় ২.০০ বক.বভ এয বজন বনধ ডাযণ কাজ ম্পন্ন করয ১৮টি বরায 

বনভ ডারণয বচবিত স্থান ঈবয় রজরা প্রারকয প্রবতবনবধয বনকট বুবঝরয় রদয়া রয়রছ। বচবিত স্থারন াকা বরায 

ফারনা রয়রছ।  

 

খ. খুরনা (কয়যা) –  

াতক্ষীযা (অাশুবন) অন্ত:রজরা ীভানা বনধ ডাযণ এয কাজ ম্পন্ন করয ৫৪ টি বরায বনভ ডারণয বচবিত স্থান ঈবয় 

রজরা প্রারকয প্রবতবনবধয বনকট বুবঝরয় রদয়া রয়রছ। ৫৪টি বরায বনভ ডাণ ফাফদ (প্রবতটি বরায ১৫৫০/- টাকা 

ারয) ১৫৫০/-* ৫৪ টি = ৮৩,৭০০/- (বতযাব াজায াতত) টাকা রজরা প্রাক, খুরনা এয নুকূরর ফযাদ্দ 

রদয়া য়। বতবন বচবিত স্থারন এখন াকা বরায ফানবন।  মায তদঘ ডয প্রায় ৬.০০ বক.বভ। 

 

গ. চাঁদপুয (ভতরফ) –  

ভৄন্পীগঞ্জ (গজাবযয়া) অন্ত:রজরা ীভানা বনধ ডাযণ কাজ ম্পন্ন করয ২২টি বরায এয ভরধ্য ৩টি বরায বনভ ডারণয 

বচবিত স্থান ঈবয় রজরা প্রারকয প্রবতবনবধয বনকট বুবঝরয় রদয়া য়। ফবি বরায বনভ ডারণয স্থানগুররা াবনরত 

বনভ ডবিত থাকায় বুবঝরয় রদয়া ম্ভফ য়বন। বচবিত স্থারন াকা বরায ফারনা রয়রছ। মায তদঘ ডয প্রায় ৬.০০ 

বক.বভ। 

 

ঘ. াফনা (রফো) –  

ভাবনকগঞ্জ (রদৌরতপুয) প্রায় ৩.০০ বক.বভ তদঘ ডযয অন্ত:রজরা ীভানা বনধ ডাযণ এয কাজ ম্পন্ন করয ৮টি বরায 

বনভ ডারণয বচবিত স্থান ঈবয় রজরা প্রারকয প্রবতবনবধয বনকট বুবঝরয় রদয়া রয়রছ। অন্ত:রজরা ীভানা বচবিত 

স্থারন ৮টি বরায বনভ ডাণ ফাফদ (প্রবতটি বরায ১৫৫০/- টাকা ারয) ১৫৫০/- * ৮ টি = ১২৪০০/- (ফায াজায 

চাযত) টাকা রজরা প্রাক, ভাবনকগঞ্জ এয নুকূরর ফযাদ্দ প্রদান কযা য়।  

 

ঙ. রকযানীগঞ্জ থানায ধররর্শ্যী নদীয ীভানা বনধ ডাযণ কাজ ভাপ্ত করয ৫০০টি বরায বনভ ডারণয স্থান বচবিত কযা 

রয়রছ। মায তদঘ ডয প্রায় ১৩.০০ বক.বভ। 

 

চ. রবারা দয –  

রদৌরতখাঁ এয প্রায় ৫.০০ বক.বভ তদঘ ডযয অন্ত:ঈরজরা ীভানা বনধ ডাযণ কাজ ভাপ্ত করয ৬৭টি বরায বনভ ডারণয 

বচবিত স্থান ঈবয় ঈরজরা বনফ ডাী বপায এয প্রবতবনবধয বনকট বুবঝরয় রদয়া য় এফং বচবিত স্থারন াকা বরায 

ফারনা রয়রছ। 
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ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয জবয নুবফবারগয ২০১০-১১ ভাঠ রভৌসুরভ বডবজটার জবয কারজয গ্রগবত 

বফফযণ: 

 

কভ ডসূচীভুক্ত 

এরাকা  

রভৌজায 

ংখ্যা 

 রভৌজায 

এবযয়া 

ডাটা 

ংগ্ররয 

কাজ 

ভাপ্ত 

ডাটা 

ংগ্রর

য কাজ 

চরভান 

ভাপ্তকৃত 

এবযয়া 

ভন্তব্য 

রা ৪১টি ১০,৩৩২

.২৬ 

একয 

১৫টি 

রভৌজা 

৫টি 

রভৌজা 

৩,০০০ 

একয 

১৫টি রভৌজায ভারঠয কাজ 

ভাপ্ত। প্ররবং কাজ স্থবগত 

রযরখ কর ারব ডয়াযরক 

ভারাভার ভীযযাআ, 

আোবিয়ার াকড  জাবতয 

জনক ফিফন্ধু রখ ভৄবজবুয 

যভান এয ভাবধ কভরপ্লক্স 

 তৎ স্থানাভ এয 

কারজ স্থানান্তয কযা রয়রছ।  

কুবভিা ১টি ৫৫৮.৮৪ 

একয 

১টি রভৌজা - ৫৫৮.৮৪ 

একয 

৮০"=১ভাআর রস্করর ২৫ টি 

বট রযজবভরন রচবকং এয 

কাজ চরভান। 

কক্সফাজায ১টি ৯ 

ফগ ডভাআর 

চরভান ১টি 

রভৌজা 

৩৫০ 

একয 

ডাটা ংগ্র  প্ররবং কাজ 

কাজ চরভান। 

ভীযযাআ 

আোবিয়ার 

াকড 

- ১৭,০০০ 

একয 

১১,৭৭৫ 

একয 

- ১১,৭৭৫ 

একয 

১১,৭৭৫ একয ভূবভয ডাটা 

ংগ্র  প্ররবং কাজ 

ভাপ্ত। বট ংগ্র কযা 

রয়রছ। 

জাবতয জনক 

ফিফন্ধু রখ 

ভৄবজবুয যভান 

এয ভাবধ 

কভরপ্লক্স  

তৎ 

স্থানাভ 

১টি ৩৭৫ 

একয 

৩৭৫ 

একয 

- ৩৭৫ 

একয 

ডাটা ংগ্র  প্ররবং কাজ 

ভাপ্ত। বট ংগ্র কযা 

রয়রছ। 
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একনজরয ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয বজ.অআ.এ াখায ভাধ্যরভ ভাপ্ত বডবজটার কাম ডক্রভঃ 

২০০৯-২০১০ ভাঠ রভৌসুভ 

ক্রবভ

ক নং 

বজরা থানা/ 

ঈরজরা 

রভৌজা বট 

ংখ্যা 

ভন্তব্য 

 ঢাকা াবায বজবঞ্জযা, অঈকাো, অকযান, করভা  

খাগান  

৯০ পাআনার বপ্ররটয রক্ষায় 

 নযবংবদ রা অটিয়া, বাগবদ, গাবরভপুয, কাটারযে, 

খাবগয, কুযাআতরী  যাফান 

৭ বপ্ররটয  রক্ষায় 

২০১০-২০১১ ভাঠ রভৌসুভ 

১ রগাারগঞ্জ টুিীাো টুিীাো ৩ বট যফযা কযা রয়রছ 

২ কুবভিা দয অোআঈো নং ৬৫ ২৫ বট যফযা কযা রয়রছ 

 নযবংবদ রা বজনাযবদ, যাগফবদ, াযম্নবরয়া, াআকা, 

বখরাো, গরয়পুয, ধনাআরয়যচয, 

ছয়দবেয়া, রছাটফক্তাযপুয  ফাযাযচয 

১৯ বপ্রট রয়রছ ৬টি রভৌজায 

৯টি বট যফযা কযা 

রয়রছ এফং ১১ টি রভৌজায 

১৭টি গ্রন কযায জন্য  

 

২০১১-২০১২ ভাঠ রভৌসুভ 

১ নযবংবদ রা অতবাো, চারনা, চযভাভৄদপুয, 

চযবনতযানবদ, রগাকুরনগয, নগযনযবংপুয, 

বনভাআনবদ, াযম্নবরয়া চক, যাভানবদ  

রকাদযবদ  

২০ বপ্ররটয রক্ষায় 

২ রভৌরবীফা

জায 

জুেী াযাযগজ নং ৭৮ ২৩ যফযা কযা রয়রছ 

৩ চট্টগ্রাভ বভরযয যাআ 

 

ীরযযচয, াদৄযচয, বল্পচয  চয রভাাযপ 

 

১৫ 

 

যফযা কযা রয়রছ 

 ভাবনকগঞ্জ বফারয় টিসুবে ৩ যফযা কযা রয়রছ 

২০১২-২০১৩ ভাঠ রভৌসুভ 

১ চাঁাআ-

নফাফগঞ্জ,  

রগাভস্তাপুয বজর ২ যফযা কযা রয়রছ 

২ চাঁাআ-

নফাফগঞ্জ, 

রগাভস্তাপুয কাযআর নং ৫৯ ৪ যফযা কযা রয়রছ 

৩ রবারা রবারা জবরা,  

চযকবযভৄবদ্দন 

 

১২ 

এবডটিং কাজ চরভান 

বপ্ররটয রক্ষায় 
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৪ চট্টগ্রাভ ীতাকুে   ীতাকুে এরাকায ারথ 

ফনবফবারগয বডবজটার 

নকা ফাংরারদ সুপ্রীভ 

রকাট ড রক যফযা কযা 

রয়রছ। 

 

২০১৩-২০১৪ ভাঠরভৌসুভ 

 ভাবনকগঞ্জ বফারয় অররাকবদয়া, কান্পাবদয়া, কাদুবর, 

যগৄনাথপুয  শুকুবরয়া 

 

 

রচবকং এফং এবডটিং কাজ 

চরভান 

 নফাফগঞ্জ রদাায ভাবঝকাদা  ভৄজাফ্পয পুয  রচবকং এফং এবডটিং কাজ 

চরভান 

 ভৄবন্পগঞ্জ টিীফােী বফদগাঁ  গূণগাঁ  রচবকং এফং এবডটিং কাজ 

চরভান 

 যাজাী বযাজগঞ্জ রফরকুবচ, ফয়যা ভাছুভ  ফে খারুয়া  রচবকং এফং এবডটিং কাজ 

চরভান 

 যাজাী চাযঘাট যদ  রঘােযপুয  রচবকং এফং এবডটিং কাজ 

চরভান 

 

ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয  ম্যা বপ্রবটং রপ্রর বপ  বাযটাআভ ভরয় রভৌজা ম্যা ঈৎাদরনয বাফ: 

 

ার 

বপ ভয় বাযটাআভ ভয় 

বট ংখ্যা কব ংখ্যা বট ংখ্যা কব ংখ্যা 

২০০৯ ২৬৯৬ ২,৬৮,০৭৫ - - 

২০১০ ৩০৪৮ ২,৯৮,০০৬ - - 

২০১১ ৩৬৭৫ ৩,৬৩,৫৮২ ৩,৩৩৫ ৩,২৭,২৯০ 

রভাট বট ংখ্যা-৭০১০, রভাট কব ংখ্যা-৬,৯০,৮৭২ 

২০১২ ৩০৭২ ৩,০১,৩৫৬ ২১৬৩ ২,১০,৫২৬ 

রভাট বট ংখ্যা-৫২৩৫, রভাট কব ংখ্যা-৫,১১,৮৮২ 

২০১৩ 

(জানুয়াযী-অগি) 

৪৯ ৪৯৯৮ ৯১ ৯২৮২ 

রভাট বট ংখ্যা-১৪০, রভাট কব ংখ্যা-১২,৪৪৪ 

 ফাঈোযী বট-১৬ ৮৪২৪   

 ৪রকা-বড ডরনট-২ ৭৬০   
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ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয প্রবক্ষণ রর কর্তডক বযচাবরত বফববন্ন প্রবক্ষণ কাম ডক্ররভয বফফযণঃ 

 

থ ড ফছয বজডত াপল্য/ ম্পাবদত কাম ডক্ররভয বফফযণ 

 

 

 

 

 

 

 

২০১০-

২০১১ 

রকার ডয নাভ ংগ্রণকাযী কভ ডকতডায দফী কভ ডকতডা

য ংখ্যা 

রকার ডয 

রভয়াদ 

ভন্তব্য 

কানুনরগা/ এ.এ.রদয দাবয়ে  কতডব্য 

এফং রটকবনকযার রুর বফলয়ক প্রবক্ষণ  

কানুনরগা  

  

এ.এ. 

১৩৪ জন ১০ কাম ডবদফ আন াঈজ 

রেবনং 

ররটররভট বপায/ এ.এ.রদয  টি.এ 

গরণয বডবজটার ভূবভ জবয বফলয়ক প্রবক্ষণ  

ররটররভট বপায/ এ.এ.  

টি.এ 

৩৫ জন ৫ কভ ডবদফ আন াঈজ 

রেবনং 

রভৌর বপ ব্যফস্থানা রকা ড  ঈচ্চভান কাযী 

 

বপ কাযী 

২৫ জন  ১৫ কাম ডবদফ আন াঈজ 

রেবনং 

বফববন্ন ধযরণয প্রবক্ষণ বফববন্ন দফীয  ২২১ জন বফববন্ন রভয়ারদ ফাবরযয 

বফববন্ন 

প্রবতষ্ঠারন 

 

 

 

 

 

 

২০১১-

২০১২ 

আররক্ট্রবনক রটাটার রিন রভবরনয াারে 

বডবজটার ভূবভ জবয বফলয়ক প্রবক্ষণ রকা ড  

এ.এ./ কানুনরগা/ ারব ডয়ায/ 

ফাঈোযী অবভন/ কযাম্প ফদয অবভন/ 

ট্টাবা ড ারব ডয়ায  কবম্পঈটায 

ারযটয 

৪২৩ জন  ১৫ কাম ডবদফ আন াঈজ 

রেবনং 

রফবক কবম্পঈটায রকা ড  এ.এ./ কানুনরগা/ ারব ডয়ায/ 

ফাঈোযী অবভন/ কযাম্প ফদয অবভন/ 

ট্টাবা ড ারব ডয়ায  কবম্পঈটায 

ারযটয 

৩৯৮ জন  ১৫ কাম ডবদফ আন াঈজ 

রেবনং 

বডবজটার িবতরত ভূবভ জবয, রযকড ড 

প্রণয়ন  রযকড ড ব্যফস্থানা এফং ারনাগাদ 

কযণ  

ভাবযচারক, ঈ-বযচারক 

(প্রান), এ.এ., ঃ জবয 

বপায, ফাঈোযী অবভন  

কবম্পঈটায ারযটয 

৭জন ১৪ কভ ডবদফ বফরদর 

প্রবক্ষণ 

(রিবরয়া) 

বফববন্ন ধযরণয প্রবক্ষণ বফববন্ন দফীয  ৩৫ জন বফববন্ন রভয়ারদ ফাবরযয 

বফববন্ন 

প্রবতষ্ঠারন 

 

 

 

 

 

 

২০১২-

আররক্ট্রবনক রটাটার রিন রভবরনয াারে 

বডবজটার ভূবভ জবয বফলয়ক প্রবক্ষণ রকা ড  

এ.এ./ কানুনরগা/ ারব ডয়ায/ 

ফাঈোযী অবভন/ কযাম্প ফদয অবভন/ 

ট্টাবা ড ারব ডয়ায  কবম্পঈটায 

ারযটয 

৩৫৯ জন  ১৫ কাম ডবদফ আন াঈজ 

রেবনং 

রফবক কবম্পঈটায রকা ড  এ.এ./ কানুনরগা/ ারব ডয়ায/ 

ফাঈোযী অবভন/ কযাম্প ফদয 

অবভন/ট্টাবা ড ারব ডয়ায  কবম্পঈটায 

৩৫৯ জন  ১৫ কাম ডবদফ আন াঈজ 

রেবনং 
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২০১৩ ারযটয 

রটাগ্রাপ বফলয়ক রকা ড  টি.এ, ড্রাফ্টম্যান  ারব ডয়ায ৪০ জন  ৫ কাম ডবদফ আন াঈজ 

রেবনং 

বডবজটার ারব ড বফলয়ক প্রবক্ষকরদয 

প্রবক্ষণ 

কাযী বযচারক (জবয), এ,এ,, 

কানুনরগা, ারব ডয়ায  কবম্পঈটায 

ারযটয 

১০ জন  ১০ কাম ডবদফ আন াঈজ 

রেবনং 

বফববন্ন ধযরণয প্রবক্ষণ বফববন্ন দফীয  ৬০ জন বফববন্ন রভয়ারদ ফাবরযয 

বফববন্ন 

প্রবতষ্ঠারন 

 

২০১৩-২০১৪ থ ডফছরয ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয ম্ভাব্য প্রবক্ষণ কভ ডসূচী: 

 

থ ড ফছয ম্ভাব্য প্রবক্ষণ কভ ডসূচী 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০১৩-

২০১৪ 

রকার ডয নাভ ংগ্রণকাযী কভ ডকতডায দফী কভ ডকতডায 

ংখ্যা 

রকার ডয 

রভয়াদ 

ভন্তব্য 

রফবক কবম্পঈটায রকা ড  

(৩২তভ ব্যাচ) 

লাঁটবরবকায, বপ কাযী, 

রকায, নাবজয, রযকড ড বকায, 

কবি-কাভ-রফঞ্চ কাযী, 

ড্রাফ্টম্যান  মাঁচ রভাযায 

২২ জন  ১০ কাম ডবদফ আন াঈজ 

রেবনং 

রফবক কবম্পঈটায রকা ড  

(৩৩তভ ব্যাচ) 

লাঁটবরবকায, বপ কাযী, 

রকায, নাবজয, রযকড ড বকায, 

কবি-কাভ-রফঞ্চ কাযী, 

ড্রাফ্টম্যান  মাঁচ রভাযায 

২২ জন  ১০ কাম ডবদফ আন াঈজ 

রেবনং 

রফবক কবম্পঈটায রকা ড 

(৩৪তভ ব্যাচ) 

ড্রাফ্টম্যান  ারব ডয়ায ২০ জন  ৫ কাম ডবদফ আন াঈজ 

রেবনং 

রফবক কবম্পঈটায রকা ড 

(৩৫তভ ব্যাচ) 

ড্রাফ্টম্যান  ারব ডয়ায ২০ জন  ৫ কাম ডবদফ আন াঈজ 

রেবনং 

ারব ড এে ররটররভট বফলয়ক 

প্রবক্ষণ রকা ড  

ঈ-বযচারক, রজানার ররটররভট 

বপায, রপ্র বপায  চাজড 

বপায 

২৫ জন ৫ কাম ডবদফ আন াঈজ 

রেবনং 

ডাটা প্ররবং (প্রথভ ব্যাচ) ড্রাফ্টম্যান  ারব ডয়ায ২০ জন ১৫ কাম ডবদফ আন াঈজ 

রেবনং 

ডাটা প্ররবং (বদ্বতীয় ব্যাচ) ড্রাফ্টম্যান  ারব ডয়ায ২০ জন ১৫ কাম ডবদফ আন াঈজ 

রেবনং 

ডাটা প্ররবং (র্ততীয় ব্যাচ) ড্রাফ্টম্যান  ারব ডয়ায ২০ জন ১৫ কাম ডবদফ আন াঈজ 
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রেবনং 

ডাটা প্ররবং (চতুথ ড ব্যাচ) ড্রাফ্টম্যান  ারব ডয়ায ২০ জন ১৫ কাম ডবদফ আন াঈজ 

রেবনং 

রফবক কবম্পঈটায রকা ড 

(৩৬তভ ব্যাচ) 

ড্রাফ্টম্যান  ারব ডয়ায ২০ জন  ৫ কাম ডবদফ আন াঈজ 

রেবনং 

রফবক কবম্পঈটায রকা ড 

(৩৭তভ ব্যাচ) 

ড্রাফ্টম্যান  ারব ডয়ায ২০ জন  ৫ কাম ডবদফ আন াঈজ 

রেবনং 
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ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তয কর্তডক বফ.ব.এ (প্রান, পুবর, বফচায, ফন  রযররয়) কযাডায াবব ডর কভ ডযত 

কভ ডকতডাগরণয ারব ড এে ররটররভট প্রবক্ষণ রকার ডয বিযণঃ 

 

থ ড ফছয ম্ভাব্য প্রবক্ষণ কভ ডসূচী 

 

 

২০০৯-

২০১০ 

রকার ডয নাভ ংগ্রণকাযী কভ ডকতডায দফী কভ ডকতডায 

ংখ্যা 

রকার ডয 

রভয়াদ 

ভন্তব্য 

৮৫ তভ ারব ড এে ররটররভট প্রবক্ষণ 

রকা ড  

বফ.ব.এ (প্রান, পুবর, বফচায) কযাডারযয 

কভ ডকতডাবৃদ 

৪১ জন  ৮ প্তা তাঁবুরত 

রেবনং 

৮৬ তভ ারব ড এে ররটররভট প্রবক্ষণ 

রকা ড  

বফ.ব.এ (প্রান, পুবর, বফচায) কযাডারযয 

কভ ডকতডাবৃদ 

৪২ জন  ৮ প্তা তাঁবুরত 

রেবনং 

 

 

২০১০-

২০১১ 

৮৭ তভ ারব ড এে ররটররভট প্রবক্ষণ 

রকা ড  

বফ.ব.এ (প্রান, পুবর, বফচায) কযাডারযয 

কভ ডকতডাবৃদ 

৪২ জন  ৮ প্তা তাঁবুরত 

রেবনং 

৮৮ তভ ারব ড এে ররটররভট প্রবক্ষণ 

রকা ড  

বফ.ব.এ (প্রান,পুবর,বফচায  ফন) 

কযাডারযয কভ ডকতডাবৃদ 

৫৫ জন  ৮ প্তা তাঁবুরত 

রেবনং 

৮৯ তভ ারব ড এে ররটররভট প্রবক্ষণ 

রকা ড  

বফ.ব.এ (প্রান, পুবর, বফচায) কযাডারযয 

কভ ডকতডাবৃদ 

৫২ জন  ৮ প্তা তাঁবুরত 

রেবনং 

 

 

২০১১-

২০১২ 

৯০ তভ ারব ড এে ররটররভট প্রবক্ষণ 

রকা ড  

বফ.ব.এ (প্রান, পুবর, বফচায) কযাডারযয 

কভ ডকতডাবৃদ 

৪৬ জন  ৮ প্তা তাঁবুরত 

রেবনং 

৯১ তভ ারব ড এে ররটররভট প্রবক্ষণ 

রকা ড  

বফ.ব.এ (প্রান,পুবর,বফচায  রযররয়) 

কযাডারযয কভ ডকতডাবৃদ 

৪৮ জন  ৮ প্তা তাঁবুরত 

রেবনং 

৯২ তভ ারব ড এে ররটররভট প্রবক্ষণ 

রকা ড 

বফ.ব.এ (প্রান,পুবর,বফচায  রযররয়) 

কযাডারযয কভ ডকতডাবৃদ 

৫৬ জন  ৮ প্তা তাঁবুরত 

রেবনং 

 

 

২০১২-

২০১৩ 

৯৩ তভ ারব ড এে ররটররভট প্রবক্ষণ 

রকা ড  

বফ.ব.এ (প্রান, পুবর, বফচায) কযাডারযয 

কভ ডকতডাবৃদ 

৪৬ জন  ৮ প্তা তাঁবুরত 

রেবনং 

৯৪ তভ ারব ড এে ররটররভট প্রবক্ষণ 

রকা ড  

বফ.ব.এ (প্রান, পুবর, বফচায) কযাডারযয 

কভ ডকতডাবৃদ 

৩৩ জন  ৮ প্তা তাঁবুরত 

রেবনং 

৯৫ তভ ারব ড এে ররটররভট প্রবক্ষণ 

রকা ড  

বফ.ব.এ (প্রান, পুবর, বফচায) কযাডারযয 

কভ ডকতডাবৃদ 

৩৯ জন  ৮ প্তা তাঁবুরত 

রেবনং 

২০১৩-

২০১৪ 

৯৬, ৯৭  ৯৮ তভ রকার ড ৭০জন করয  রভাট ২১০ বফ.ব.এ (প্রান, পুবর, বফচায, রযররয়  ফন) কযাডায কভ ডকতডারক প্রবক্ষণ 

প্রদান ভাপ্ত রয়রছ।  
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বযকল্পনা  ঈন্নয়ন াখা কর্তডক ম্পাবদত কাম ডাফরী: 

ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তয কর্তডক ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পভরয বজডত াপল্য: 

 

ক্রবভ

ক নং 

প্রকরল্পয নাভ, প্রাক্কবরত 

ব্যয় 

(রক্ষ টাকায়) এফং 

থ ডায়রনয ঈৎ 

ফাস্তফায়ন

কার 

(থ ড ফছয) 

বজডত াপল্য/ ম্পাবদত কাম ডক্ররভয বিযণ 

১ ২ ৩ ৫ 

১। রিংরদবনং ফ 

ররটররভট রপ্র, ম্যা 

বপ্রবটং রপ্র এযাে 

বপ্রারযন ফ বডবজটার 

ম্যাস্ 

প্রাক্কবরত ব্যয়: ১৮০০.০০ 

থ ডায়রনয ঈৎ: বজবফ 

 

 

জুরাআ, 

২০১০ রত  

জুন, ২০১৪ 

১. প্রকল্পটি ১৫ নরবম্বয, ২০১০বি: তাবযরখ বযকল্পনা কবভন 

কর্তডক নুরভাবদত য়। 

২. এ প্রকরল্পয অতায় গত ২০১০-১১ থ ড ফছরয ৩টি ভধ্যভ 

ক্ষভতা ম্পন্ন াব ডায, ২০টি কবম্পঈটায  ১০টি ঈচ্চ ক্ষভতা 

ম্পন্ন ররজায বপ্রটায ংগ্র কযা রয়রছ। 

 ৩. গত ২০১১-১২ থ ড ফছরয এ প্রকরল্পয অতায় অয ৪০টি 

ঈচ্চ ক্ষভতা ম্পন্ন ররজায বপ্রটায  ২টি ম্যা কবয়ায 

(অনুলবিক মন্ত্রাবত) ংগ্র কযা রয়রছ। 

৪. গত ২০১২-১৩ থ ড ফছরয এ প্রকরল্পয অতায় এক রট ফাআ-

কারায পরট ম্যা বপ্রবটং রপ্র (এক্সরাবজং আঈবনট) 

ংগ্র কযায জন্য য দু’ফায ঈন্ুক্ত দযত্র অফান কযা রর 

রকান দযত্র ায়া মায়বন। 

৫. চরবত ২০১৩-১৪ থ ড ফছরয এ প্রকরল্পয বডবব ংরাধন 

করয এয অতায় কবম্পঈটায টু রপ্লট (বটিব)  এক রট 

ফাআ-কারায পরট ম্যা বপ্রবটং রপ্র ংগ্র কযা রফ। 

০৬। প্রকরল্পয কাজটি চরভান যরয়রছ। 

২। কযাাবটি রডরবররভট 

ফ বদ বডাট ডরভট ফ 

ল্যাে রযকড ডস্ এযাে 

ারব ড এযাে 

ভডান ডাআরজন ফ 

কযাডািযার ম্যাস্ 

রস্টাবযং, বপ্রজাবব ডং এযাে 

বযবেবযার বরস্টভ প্রকল্প  

প্রাক্কবরত ব্যয়: ৫০০.০০ 

থ ডায়রনয ঈৎ: জাআকা 

জুরাআ, 

২০১০ রত  

জুন, ২০১৩ 

(ংরাবধ

ত) 

১. প্রকল্পটি ৩১ জানুয়াযী, ২০১১বি: তাবযরখ ভূবভ ভন্ত্রণারয় কর্তডক 

নুরভাবদত য়।  

২. এ প্রকরল্পয অতায় গত ২০১০-১১ এফং ২০১১-১২ থ ড 

ফছরয রভাট ৪৫টি আটিএ, ৫টি কবম্পঈটায এফং ২০টি ম্যা 

প্ররবং পটয়যায ংগ্র কযা রয়রছ।  

৩. গত  ২০১২-১৩ থ ড ফছরয এ প্রকরল্পয অতায় ভগ্র 

ফাংরারদরয ব,এ (কযাডািযার ারব ড), এ,এ (রস্টট 

একুআবজন) এফং অয,এ (বযববনার ারব ড) জবযর প্রণীত 

বফদ্যভান ১,১৫,০০০টি রভৌজা ম্যা বরটয একটি বডবজটার 

অকডাআব প্রবতষ্ঠা  কযা রয়রছ। এছাো গত  ২০১২-১৩ থ ড 
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(রজবডবএপ) 

 

ফছরয এ প্রকরল্পয অতায় অয ৫টি কবম্পঈটায, ৩টি আঙ্করজট 

প্লটায এফং ৫টি ররজায বপ্রটায ংগ্র কযা রয়রছ। 

০৪। ফতডভারন প্রকল্পটিয কাজ রল রয়রছ। 

৩। Strengthening 

Governance 

Manangement 

Project 

[Component-B: 

Digital Land 

Management 

System 

(DLMS)] 

ংরাবধত প্রাক্কবরত 

ব্যয়: ১৫,৫৮৪.০০ রক্ষ 

টাকা 

(বজবফ: ২,৭৯২.০০ 

এফং  

এবডবফ: ১২,৭৯২.০০)  

থ ডায়রনয ঈৎ: বজবফ 

এফং এবডবফ 

 

জুরাআ, 

২০১১ রত  

বডরম্বয, 

২০১৫ 

(ংরাবধ

ত) 

১. ক) ভর প্রকল্পটি ১৩ ররন্ফম্বয, ২০১১বি: তাবযরখ একরনক 

কর্তডক নুরভাবদত রয়রছ।  

     খ) ংরাবধত প্রকল্প প্রস্তাফ নুরভাদরনয জন্য ফতডভারন 

বযকল্পনা কবভরন প্রবক্রয়াধীন যরয়রছ। 

২. আবতভরধ্য এ প্রকল্পটি   ফাস্তফায়রনয জন্য একজন পূণ ডকারীন 

প্রকল্প বযচারক এফং একজন পূণ ডকারীন ঈ-প্রকল্প বযচারক 

বনরয়াগ রদয়া রয়রছ। এছাো এ প্রকরল্পয নুরভাবদত জনফর 

নুমায়ী ন্যান্য কভ ডকতডা-কভ ডচাযী বনরয়াগ রদয়া রয়রছ। 

৩. এ ম ডন্ত গ্রগবত- 

ক) এ প্রকল্পটি ২০১০-১১ থ ড ফছরযয অতায় নর  । 

খ) এ প্রকল্পটি ২০১১-১২ থ ড ফছরযয ররন্ফম্বয ভার নুরভাবদত 

য় এফং এয স্থায়ক বারফ কাবযগবয ায়তা প্রকল্পটি থ ড 

ফছরযয রল ভয় রত অযম্ভ য়ায় এফং যাভ ডক বনরয়াগ 

না থাকায় রকান কাম ডক্রভ অযম্ভ কযা মায়বন; 

গ) ২০১২-১৩ থ ড ফছরয  এ প্রকল্পটিয ভর বডবব প্রকরল্পয 

রভয়াদ বডরম্বয ২০১৫ ম ডন্ত বৃবিয জন্য ংরাধনক্ররভ 

নুরভাদরনয জন্য রপ্রবযত রয়রছ। প্রকরল্পয যাভ ডক প্রবতষ্ঠান 

কর্তডক দুআ স্তয বফবি দযত্র (DLMS-ICB-01) প্রস্ত্িত 

কযা রয়রছ। 

ঘ) ২০১৩-১৪ থ ড ফছরয এ প্রকরল্পয অতায় প্রকরল্পয যাভ ডক 

প্রবতষ্ঠান কর্তডক প্রস্ত্িতকৃত  দুআ স্তয  বফবি দযরত্রয ১ভ স্তরযয 

বফড ডকুরভট নুমায়ী দযত্র ঈন্ুক্তকযণ, দযত্র ভল্যায়ন 

কবভটি কর্তডক ফাছাআকযণ কাম ডক্রভ ম্পন্ন কযা রফ এফং ২য় 

স্তরযয দযত্র প্রস্ত্িত কযা  র নুমায়ী বফবধ রভাতারফক 

কাম ডক্রভ ম্পন্ন করয কাম ডারদ প্রদান  কাজ অযম্ভ কযা রফ।   
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ভাঠ ম ডারয়য বপরয (বনফ ডাবচত ০৭টি রজরা এফং ৪৫টি 

ঈরজরা ভূবভ বপ) জন্য প্ররয়াজনীয় অফাফত্র ক্ররয়য 

দযত্র প্রস্ত্িত কযা এফং র নুমায়ী অফাফত্র ক্রয় কাম ডক্রভ 

ম্পন্ন কযা রফ।  

এছাো ২০টি Land Information Center 

(With Relevent Hardware, Software & 

others) স্থারনয কাম ডক্রভ ম্পন্ন কযা রফ। 

৪। ফতডভারন প্রকল্পটিয কাজ চরভান। 

৪। Capacity 

Building and 

Supporting the 

Implementatio

n of ADB’s 

Strengthening 

Governance 

Manangement 

Project 

[Component-B: 

Digital Land 

Management 

System 

(DLMS)] 

প্রাক্কবরত ব্যয়: ৪০২.১৬ 

রক্ষ টাকা 

(বজবফ: ৬৫.১৩ এফং  

এবডবফ: ৩৩৭.০৩)  

থ ডায়রনয ঈৎ: বজবফ 

এফং এবডবফ 

 

এবপ্রর, 

২০১২ রত  

বডরম্বয, 

২০১৩ 

 

১. ক) ভর প্রকল্পটিয রভয়াদকার বডরম্বয ২০১৩ রত বডরম্বয 

২০১৫ ার ম ডন্ত বৃবি ায়ায় এ ায়তা প্রকল্পটিয রভয়াদ বৃবি 

করয ২০১৫ ার কযায প্রস্তাফ ভূবভ ভন্ত্রণাররয় রপ্রবযত রয়রছ। 

২. আবতভরধ্য এ প্রকল্পটি ফাস্তফায়রনয জন্য একজন খেকারীন 

প্রকল্প বযচারক বনরয়াগ রদয়া রয়রছ। তা ছাো এীয় ঈন্নয়ন 

ব্যাংক রত একটি যাভ ডক প্রবতষ্ঠানরক বনরয়াগ রদয়া রয়রছ। 

৩. এ ম ডন্ত গ্রগবত- 

ক) এ প্রকরল্প ২০১০-১১ থ ড ফছরযয অতায় নর ; 

খ) ২০১১-১২ থ ড ফছরযয রল ভয় রত অযম্ভ য়া  

এবডবফ কর্তডক যাভ ডক বনরয়াগ না য়ায় রকান কাম ডক্রভ রনআ ; 

গ) ২০১২-১৩ থ ড ফছরয প্রকরল্পয যাভ ডক প্রবতষ্ঠান কর্তডক ভর 

প্রকরল্পয জন্য  দুআ স্তয  বফবি দযরত্রয ১ভ স্তরযয বফড ডকুরভট 

(DLMS-ICB-01) ততবয  রয়রছ; 

ঘ) ২০১৩-১৪ থ ড ফছরয প্রকরল্পয যাভ ডক প্রবতষ্ঠান কর্তডক ২য় 

স্তরযয বফড ডকুরভট এফং ভাঠ ম ডারয়য বপরয (বনফ ডাবচত 

০৭টি রজরা এফং ৪৫টি ঈরজরা ভূবভ বপ) জন্য প্ররয়াজনীয় 

অফাফত্র ক্ররয়য দযত্র প্রস্ত্িত কযা রফ। 

ভর প্রকরল্পয জন্য ২০টি Land Information 

Center (With Relevent Hardware, 

Software & others) স্থান বযচারনায জন্য 

যাভ ডক (Firm) বনরয়ারগয দযত্র প্রস্ত্িত কযা রফ। 

রদীয়  অন্তজডাবতক যাভ ডক (Firm)  ঈরজরা 

অআবটি ারাট ড স্টাপ বনরয়াগ কযা রফ ; 

তফরদবক প্রবক্ষণ  বক্ষা পরযয ব্যফস্থা কযা রফ এফং 

জনরচতনতা ততবযয জন্য রবভনায/য়াকড/ভাঠ ম ডারয় 

অররাচনা আতযাবদ কারজ ায়তা কযা রফ। 
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৪। ফতডভারন প্রকল্পটিয কাজ চরভান। 

৫। বডবজটার িবতরত 

ফাংরারদরয ৬টি বটি 

কর ডারযন এফং ১টি 

গ্রাভীণ ঈরজরায ভূবভ 

জবয  রযকড ড প্রণয়ন 

এফং ংযক্ষণ প্রকল্প  

প্রাক্কবরত ব্যয়: 

১৪৪৮৭.৪৫ 

(বজবফ: ২২০৯.৯৫ এফং  

রকাটযা: ১২২৭৭.৫০) 

থ ডায়রনয ঈৎ:বজবফ 

এফং রকাটযা (রকাবযয়া 

যকায) 

জুরাআ, 

২০১২ রত  

জুন, ২০১৪  

 

১। বডবজটার িবতরত ফাংরারদরয ৪ টি বটি কর ডারযন 

(চট্টগ্রাভ, যাজাী, গাজীপুয, নাযায়ণগঞ্জ, ) এফং ১টি গ্রাভীণ 

ঈরজরায (কুবিয়া দয) ভূবভ জবয  রযকড ড প্রণয়ন এফং 

ংযক্ষণ প্রকল্প । 

 

২। আঅযবড’য বনকট রথরক এখরনা ম ডন্ত এ প্রকরল্প রকাটযা 

(রকাবযয়া যকায) -এয থ ডায়রনয বফলরয় রকান বনিয়তা-ত্র  

ায়া মায়বন। 

৩। প্রকরল্পয বপবজবফবরটি রটস্ট চররছ। 

 

   রিংরদবনং এযাকর টু ল্যাে এে প্রাটি ড যাআট পয র বটিরজন্প ফ ফাংরারদ” ীল ডক প্রকল্প 

 

এআ প্রকরল্পয ঈরদ্দশ্য ঃঃ 

ক্স জাতীয় ম ডারয় খা জবভ, চয  যকাযী জবভ  ভূবভ ংক্রান্ত একটি জাতীয় ভূবভ নীবত  ঈ-নীবতভারা প্রণয়ন কযা।  

ক্স ভূবভয ভাবরকানা বফলরয় একটি বনব ডযরমাগ্য ভূবভ রযকড ড িবত প্রবতবষ্ঠত কযা, এ বফলরয় প্রকল্পটি দুটি ম ডারয় কাজ কযরফ: 

প্রথভত ঃঃ ভূবভ বনফন্ধন ফা রযবজরিন িবতয জন্য এফং ভূবভ ভাবরকানায নদ ফা াটি ডবপরকট প্রদান কযায াভথ্যড বৃবিয জন্য 

নীবতভারা, অআনী  প্রাবতষ্ঠাবনক ম ডারয় একটি বফর্শ্ারমাগ্য রযকড ড িবত প্রদান কযা। 

বদ্বতীয়ত ঃঃ  বফদ্যভান অআনী  প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যফস্থানায ধীরন রবৌত  কাবযগযী করাকুরীয ভাধ্যরভ ঈরজরা ম ডারয়  একটি 

বনব ডযরমাগ্য ভূবভ রযকড ড িবত প্রণয়ন কযা।   

প্রকরপ্লয করম্পারনটভ ঃঃ  

ক্স জাতীয় ভূবভ নীবত প্রণয়ন কযা; 

ক্স নবব ডযরমাগ্য ভূবভ রযকড ড িবত প্রবতবষ্ঠত কযা; 

ক্স অআনী ফা তফধ বডট এফং প্রাবতষ্ঠাবনক বডট ফা ম ডাররাচনা কযা; 

ক্স দক্ষতা ঈন্নয়ন; 

ক্স গণবক্ষা  রচতনতা বৃবি। 
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প্রকল্প এরাকা ঃঃ  

ক. বডবজটার ভূবভ জবয ঃঃ ভূবভ জবযরয জন্য ৩টি ঈরজরারক াআরট কভ ডকারেয জন্য গ্রণ কযা য় ঃঃ (১) জাভারপুয দয, 

জাভারপুয (২) রভানপুয, যাজাী এফং (৩) অভতরী, ফযগুনা। 

খ. ভবিত বডবজটার ল্যাে রযকড ড বরস্টভ (অআবডএরঅযএ) ঃঃ কভ ড এরাকা ভবনযাভপুয, মরায। 

 

করম্পারনট বববিক গ্রগবত ঃঃ  

করম্পারনট নং ঃঃ ১ জাতীয় ভূবভ নীবত  ঈ নীবত ততযী ঃঃ  

জাতীয় ভূবভ নীবত ততযীয জন্য অন্তজডাবতক  রদীয় বরব এক্ঃ যাট ড এয ায়তায়  বফববন্ন ভন্ত্রণাররয়য ভূবভ ংক্রান্ত ০৭টি বরব 

ম ডাররাচনারন্ত ‘‘ন্যানার ল্যাে বরব” এয খো চূোন্ত করয ররন্ফম্বয/২০১৪ ভার ভূবভ ভন্ত্রণাররয় দাবখর কযা য়। এয ঈয বফগত 

২১/১০/২০১৪ তাবযরখ ভাননীয় ভূবভ প্রবতভন্ত্রী ভরাদরয়য রনর্তরে একটি ম ডাররাচনা বা নুবষ্ঠত রয়রছ। প্রস্তাবফত ল্যাে বরবরত 

ফ ডরল ভূবভ ভন্ত্রণাররয়য একজন ঈ-বচফ-এয ভন্তব্য-এয রপ্রবক্ষরত ংবিি ং পুনগ ডঠন  ংরাধন কযা রয়রছ।  

যফতী কাম ডক্রভঃ করম্পারনট ১ এয ারথ ম্পকড রযরখ যফতী প্রবতরফদন রভয়ারদয জন্য বন¤œবরবখতবারফ কভ ড বযকল্পনা ততবয 

কযা রয়রছ ঃঃ 

১। ভূবভ নীবতভারায খোটিয একটি ফাংরা নুফাদ ততবয কযা (জুরাআ- অগস্ট ২০১৫), ফতডভারন ফাংরা বা ডরনয কাজ প্রায় রল 

রয়রছ। 

২। জনগরনয ারথ অররাচনা ফা যাভ ড কযায জন্য একটি বদক-বনরদ ডনা চূোন্ত কযা এফং ভূবভ 

     ভন্ত্রনাররয়য নুরভাদন জডন কযা (জুরাআ ২০১৫) 

৩। জনগরণয ারথ অররাচনা ফা যাভ ড বযচারনা কযায জন্য একটি বযকল্পনা প্রণয়ন কযা 

   (জুরাআ- অগস্ট ২০১৫),  

৪। ভূবভ নীবতভারায ঈয জনগরনয ারথ অররাচনা ফা যাভ ড বযচারনা কযা, গত ১২/০৭/২০১৫ তাবযরখ ববনয়য বচফ ভরাদরয়য 

বাবতরে নুবষ্ঠত বায় রজরা  বফবাগীয় ম ডারয় কনাররটরনয জন্য আতঃভরধ্য রস্টক রাল্ডায বনধ ডাবযত রয়রছ। 

করম্পারনট নং ঃঃ ২ নবব ডযরমাগ্য ভূবভ রযকড ড (এএরঅয) িবত প্রবতষ্ঠা কযা ঃঃ এআ করম্পারনটটি ২টি ংর বফবক্ত (ক) বডবজটার 

ভূবভ জবয (খ) ভবিত বডবজটার ল্যাে রযকড ড বরস্টভ (অআবডএরঅযএ) প্রবতষ্ঠা । 

(ক) বডবজটার ভূবভ জবয ঃঃ বডবজটার ল্যাে ারব ড  রযকড ড এয দুআটি ং ঃঃ 

(১) বজরডটিক কররার রনটয়াকড স্থান  (২) বডবজটার ারব ড 

(১) বজরডটিক কররার রনটয়াকড স্থানঃ বডবজটার ারব ডভুক্ত ৩টি াআরট ঈরজরারক বডবজটার ারব ড কারজয ঈরমাগী কযাআ বছর 

এটিয ভর ঈরদ্দশ্য। বফগত রক্টাফয-১৪ রথরক বডরম্বয-১৪ ভারয ভরধ্য প্রকরল্পয বনজস্ব প্রববক্ষত জনফর বদরয় জাভারপুয দয 

ঈরজরায় ১৬টি, ফযগুনা রজরায অভতরী ঈরজরায় ১৬টি এফং যাজাী রজরায রভানপুয ঈরজরায় ১৫টি বজরডটিক কররার 

রয়ট স্থান করয ভগ্র ঈরজরারক বডবজটার ারব ড কারজয ঈরমাগী কযা রয়রছ। পরর এআ ংরয কাজ ম্পূণ ড ফাস্তফাবয়ত রয়রছ। 
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(২) বডবজটার ারব ড :  

 বডবজটার ম্যাবং ঃঃ এআ ংর বফগত ২০১৩-১৪ ভাঠ রভৌসুরভ জাভারপুয দয ঈরজরায় ০৩টি রভৌজায় রটস্ট ারব ড ভাপ্ত কযা য়। 

চরবত ২০১৪-১৫ ভাঠ রভৌসুরভ ২টি রপরজ জাভারপুয দয ঈরজরায় ৩১টি, যাজাীয রভানপুয ঈরজরায় ৩০টি এফং ফযগুনায 

অভতরী ঈরজরায় ১০টি রভাট ৭৪টি রভৌজায় ৩১রভ/২০১৫এয ভরধ্য বডবজটার ম্যা ততযী  বপল্ড রচবকং এয কাজ ভাপ্ত রয়রছ। 

 এ ম্যা ততযীরত জাভারপুরয ৬টি রভৌজায় ফাংরারদর প্রথভফারযয ভত অযটিরক িবত থ ডাৎ যাবয স্যাটারাআট প্রভেবক্ত ব্যফায 

করয বডবজটার ারব ড কারজয প্রফতডন কযা য়। 

 

খানাপুযী কাভ বুঝাযত কারজয গ্রগবত : বফগত জুন/১৫ ভা রথরক শুরু করয অভতরীরত ৩টি, জাভারপুয দয ঈরজরায় ১৮টি এফং 

রভানপুয ঈরজরায় ৫টি রভৌজায খানপুযী কাভ বুঝাযত কাজ রল রয়রছ। বতফল ডরণয কাযরণ অভতরীরত খানাপুযীয কাজ ফন্ধ 

যাখরত রয়রছ। ন্য ২ ঈরজরায় চরভান অরছ। 

তবদক ঃঃ জাভারপুরয ৩টি এফং অভতরীরত ৩টি রভৌজায তবদক কাজ রল রয়রছ। অগাভী রক্টাফয/১৫ ভা রথরক রভানপুরয 

তবদক শুরু রফ। 

খো প্রকানা ঃঃ অগাভী রক্টাফয ভারয রল বদরক অভতরী  জাভারপুরয তবদক ভাপ্ত রভৌজায খো প্রকানা রদয়া রফ। 

 

(খ) ভবিত বডবজটার ল্যাে রযকড ড বরস্টভ (অআবডএরঅযএ) প্রবতষ্ঠা ঃঃ কভ ড এবযয়া মরায রজরায ভবণযাভপুয ঈরজরা ঃঃ 

কভ ড বযকল্পনায ায-ংরক্ষ : 

ক্স অআবডএরঅযএ এয চূোন্ত চাবদা  বডজাআন ভরডর প্রণয়ন; 

ক্স ভবনযাভপুরয যীক্ষাভরক এরাকায় ঈখজঝ যীক্ষা-বনযীক্ষা কযা রফ  বযচারনা কযা রফ; 

ক্স অআবডএরঅযএ এয ম্পূণ ড াড ডয়ায  রনটয়াকড ফকাঠারভা স্থান কযা রফ এফং রগুররারক যীক্ষা-বনযীক্ষা কযা 

রফ; 

ক্স ম ডাপ্ত বযভারণ রভৌজা ম্যা ফা নকা  খবতয়ান স্কযান কযা রফ, ভবনযাভপুরয যীক্ষাভরক এরাকায় বডবজটারবববিক কাজ 

শুরু কযা রফ; 

ক্স অআবডএরঅযএ ফাস্তফায়রনয ারথ থ ডপরটা  কযাডািার ম্যা ফা নকায রভৌবরক ভন্য় াধন কযা রফ; 

ক্স ভবনযাভপুরয যীক্ষাভরক এরাকায় ঈখজঝ ব্যফাযকাযী  প্রাকরদয প্রববক্ষত কযা রফ; এফং 

ক্স ভবনযাভপুরয যীক্ষাভরক এরাকায় য়ান-স্ট াবব ড বডজাআন প্রণয়ন কযা রফ এফং রটি যীক্ষা-বনযীক্ষা শুরু কযা রফ। 

গ্রগবত ঃঃ  ভবণযাভপুয ঈরজরায় ভূবভ বফলয়ক ৩টি বপ রমভন ঈরজরা ররটররভট বপ, কাযী কবভনায (ভূবভ) বপ  

াফ-রযবজিায বপরয ভরধ্য চভেংযধল েলেধঃযে  েফঃযাযঃঃু সৃবিয ররক্ষয ঈখজঝ ঃংেবঃবধৎফ  এয 

চৎেঃেঃঃুঢ়ফ ততযী কযা রয়রছ। এটিয ঈয বফগত ১৬ জুন/২০১৫ তাবযরখ ভূবভ ভন্ত্রণাররয়য বা করক্ষ ভূবভ ভন্ত্রণারয় এফং ভূবভ 

রযকড ড  জবয বধদপ্তয ভাবযচারক ন্যান্য কভ ডকতডা  চঞঞ এয ইেংঃ লঃধঃ-রদয ঈবস্থবতরত ফ ডরল য়াকড 

রয়রছ। তৎপূরফ ড ভবনযাভপুয ঈরজরায় ংবিি আঈএন, রজএডএ, এবডব রযবববনঈ, াফ-রযবজিায, কাযী ররটররভট 

বপায, আঈবনয়ন ভূবভ কাযী কভ ডকতডা  বপ কাযী এফং মরায রজরা প্রারকয কাম ডাররয় রজরায কর এব ল্যাে, 

আঈএন, এবডব, কযাটনরভট এবক্সবকঈটিব বপায, রজরা রযবজিায  রজরা প্রারকয ভিরয় য়াকড নুবষ্ঠত রয়রছ। 
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পটয়ায-ব্যফাযকাযীরদযরক (এব ল্যাে বপরয বপ কাযী, ারব ডয়ায, আঈবনয়ন ভূবভ কাযী/ঈকাযী কভ ডকতডারদযরক 

অআ-টিয ঈয প্রাথবভক প্রবক্ষণ রদয়া রয়রছ। চরবত ররন্ফম্বয/২০১৫ ভারয অআবডএরঅযএ পটয়ায ০.৯ বাযন আনস্টর 

কযা রয়রছ। অগাভী ভা রথরক রটস্ট ারযন শুরু রফ। 

করম্পারনট-৩: অআনী এফং প্রাবতষ্ঠাবনক বডট ফা ম ডাররাচনা ঃঃ কর করম্পরনরটয কাজ ররল ভূবভ জবয  ব্যফস্থানায কর 

অআন, বফবধভারা, নীবতভারা, বনরদ ডাফরী আতযাবদ ম ডাররাচনা করয একটি ভবিত সুাবয প্রণয়ন কযা রফ 

করম্পারনট-৪: দক্ষতা ঈন্নয়ন : 

 বজএনএএ প্রবক্ষণ ২০১৩  ২০১৪ ারর ২ দপায় ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয ৩৮ জন কভ ডকতডা/কভ ডচাযীরদয দুআ দপায় 

বজএনএএ প্রবক্ষণ প্রদান এফং এ প্রবক্ষরণয ভাধ্যরভ ৩ ঈরজরায় বজবব স্থান  অযটিরক িবতরত বডবজটার ারব ড কারজয 

দক্ষতা জডন; 

রনদাযল্যারে আনরটনবব রেবনং : ২০১৪ ারর ররটররভট, ম্যারনজরভট  াফরযবজবি বপরয ৯ জন কভ ডকতডা/কভ ডচাযীরক  

অদৄবনক ভূবভ জবয  ব্যফস্থানায ঈয ৩ প্তারয আনরটনবব প্রবক্ষণ রদয়া রয়রছ; 

রকাবড ডরনট  রডটাভ :  এ বফলরয় ২০১৪ ারর বধদপ্তয  ররটররভরটয ২৯ জন কভ ডকতডা/কভ ডচাযীরক  ৪ বদরনয ংবক্ষপ্ত প্রবক্ষণ 

প্রদান; 

বজ অআ এ প্রবক্ষণ : ২০১৪ ারর ১৮জন কভ ডচাযী/কভ ডচাযীরক ৫বদরনয  জন্য বজঅআএ এয রভৌবরক প্রবক্ষণ রদয়া রয়রছ; 

রথ ডাপরটা প্রবক্ষণ : ২০১৫ ারর ২০জন কভ ডকতডা/কভ ডচাযীরক রথ ডাপরটায ঈয ৫বদরনয রফবক প্রবক্ষণ রদয়া রয়রছ; 

স্টাবড টুযয : ২০১৩, ২০১৪  ২০১৫ ারর ভূবভ ভন্ত্রণারয়, ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তয, রজরা প্রান, আঅযবড, প্লাবনং কবভন 

আতযাবদয কভ ডকতডারদয রনদাযল্যাে, বপনল্যাে, ভাররয়বয়া  করম্বাবডয়ারত স্টাবড টুযয করয অদৄবনক ভূবভ জবয িবত, ব্যফস্থানা  

রযবজরিন  ম্পরকড ববিতা জডন করযন। 

করম্পারনট-৫: গণ বক্ষা  রচতনতা বৃবি:  

৩টি াআরট ঈরজরা এরাকায় বডবজটার জবয কারজ জনরচতনতা সৃবিয ররক্ষয আঈরযাীয় আঈবনয়রনয ম্যারেরট ঈিযণ, রকয়ায  

ভানুরলয জন্য পাঈরেন নারভ ৩টি এনবজ দাবয়েপ্রাপ্ত রয় ারব ড এরাকায় বডবজটার ভূবভ জবযরয জনরচতনতা বৃবিয কাজ কাজ 

করয মারচ্ছ। স্থানীয় ভূবভ প্রান রমভন আঈএন, এব (ল্যাে), কাযী ররটররভট বপারযয যাবয তত্ত্বাফধান এফং জন প্রবতবনবধ, 

সুীর ভারজয প্রবতবনবধ, াংফাবদক আতযাবদ ব্যবক্ত ফরগ ডয ভিরয় ঈরজরা  য়াড ড ম ডারয় ভূবভ কবভটি ততযী করয এ কাম ডক্রভ 

বযচারনা কযা রচ্ছ।  

জন রচতনতা বৃবিয কভ ডকােভ : 

াফবরক বভটিং : বফগত বডরম্বয/২০১৪ ভার যাজাী রজরায রভানপুয ঈরজরায় ভাননীয় ভূবভ ভন্ত্রী ভরাদয় স্বয়ং ঈবস্থত রথরক 

বডবজটার ভূবভ জবয  জনরচতনতা কারজয অনুষ্ঠাবনক ঈরদ্বাধন করযন। এছাো জাভারপুয  অভতরীরত করয়কটি ফে বভটিং 

নুবষ্ঠত রয়রছ। এ কর বভটিংএ রজরা প্রাক, আঈএন, ঈরজরা রচয়াযম্যান, আঈব রচয়াযম্যান, স্থানীয় যাজনীবতবফদ, সুীর 

ভারজয প্রবতবনবধ  াধাযণ ভূবভ ভাবরকগন ঈবস্থত বছররন। এতদ্বযতীত কবভবনটি বববিক াফবরক বভটিং  ঈঠান তফঠরকয 

অরয়াজন কযা রয়রছ এফং ব্যাত অরছ। 

বি চাট ড ততযী : বডবজটার ভূবভ জবযরয স্তয বববিক কারজয ঈয বি চাট ড ততযী করয রগুবর প্রদ ডরনয ভাধ্যরভ জনরচতনতা 

ফাোরনা; 

এছাো রািায, বরপররট বফতযণ, ভাআবকং, রকফর টিববরত প্রচায, জাযী গান আতযাবদয ভাধ্যরভ বডবজটার ভূবভ জবযরয প্রচাযণা কযা 

রচ্ছ। 

 



  35 

 

 

 

 

প্রকরল্পয নাভ   : রিংরদবনং গবরন ডন্প ম্যারনজরভট প্ররজক্ট  

(করম্পারনট বফঃ বডবজটার ল্যাে ম্যারনজরভট বরস্টভ) 

 

দাবয়ে প্রাপ্ত ভন্ত্রণারয়/বফবাগ : ভূবভ ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা  : ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তয 

অবথ ডক ঋণ ায়তায়  : এীয় ঈন্নয়ন ব্যাংক (এবডবফ) 

তফরদবক ঋরণয বযভাণ  : ১৫.৯৯ বভবরয়ন ভাবকডন ডরায 

প্রকরল্পয প্রাক্কবরত ব্যয়  : ১৫৫৮৪.০০ রক্ষ টাকা (১ভ ংরাবধত) 

     (বজবফ:   ২৭৯২.০০ রক্ষ টাকা 

       এবডবফ: ১২৭৯২.০০ রক্ষ টাকা) 

প্রকরল্পয রভয়াদ   : জুরাআ ২০১১ রত বডরম্বয ২০১৫ ম ডন্ত (১ভ ংরাবধত) 

প্রকল্প বযচারক   : জনাফ বজল্লুয যভান এনবডব, ভেগ্ম-বচফ 

ভানুরলয জীফরন বফরলবারফ ফাংরারদরয ভানুরলয জীফরন ভূবভয প্ররয়াজনীয়তা বুবঝরয় ফরায রক্ষা 

যারখনা। বকন্তু বপ্রয় রর তয রম এয ব্যফস্থানায স্থানটি এখরনা চযভবারফ ফরবরত  ভাদাতায অভররয 

এফং এরত অদৄবনকতায রছাঁয়া এখরনা রতভনবারফ রারগবন। ভাদাতায অভররয এ ভূবভ ব্যস্থানা ভানুলরক কাবিত 

রফা দারন রতভন পর নয় ভরভ ড বফববন্ন ভর রত ঈচ্চাবযত রচ্ছ। এ ফস্থা রত ঈিযণ রারব অদৄবনক প্রভেবক্তয 

ব্যফায নস্বীকাম ড। অায কথা ফতভ ডান যকারযয ‘বডবজটার ফাংরারদ’ গঠরণয রঘালনা এফং এ বফলরয় 

অন্তবযকতায কাযরণ বফববন্ন অদৄবনক, ঈন্নয়নভরক ফাস্তফ দরক্ষ গ্রণ কযা রচ্ছ ।  

এ দরক্ষরয ফাস্তফ রুদারন রভাট ০৭টি রজরায (বদনাজপুয, যাজাী, াফনা, রগাারগঞ্জ, জাভারপুয, 

রযপুয  গাজীপুয) ৪৫টি ঈরজরায় রিংরদবনং গবরন ডন্প ম্যারনজরভট প্ররজক্ট (করম্পারনট বফ: বডবজটার ল্যাে 

ম্যারনজরভট বরস্টভ)- ীল ডক প্রকরল্পয ভাধ্যরভ বডবজটার ল্যাে ম্যারনজরভট বরস্টভ (বডএরএভএ) চালু কযা রচ্ছ 

মারত ভানুল রজ, কভ ভরয় কাবিত রফা রারব ক্ষভ য়। 

ক) এ প্রকরল্পয প্রধান ঈরদ্দশ্যভ বনম্নরু: 

 

১) বডবজটার ভূবভ রযকড ড ব্যফস্থানা প্রফতডরনয ভাধ্যরভ ভূবভ ভাবরকানা স্বে বনযঙ্কু  তায  

 বনযািা বফধান কযা এফং বত রজ তা ংযক্ষণ কযা; 

২) যকাযী ভূবভয ব্যফস্থানা  ভাবরকানা বনযঙ্কু কযা; 

৩) ভূবভ ব্যফস্থানায় দক্ষতা ঈন্নয়ন কযা, রযকড ড ার-নাগাদকযরণ (বভঈরটন) ভয়রক্ষন দূয  

  কযা এফং তাৎক্ষবণক ার-নাগাদকযরণয ভাধ্যরভ রযকরড ডয ঠিকতা বনবিতকযরণয দ্বাযা  

  ফায ফায ংরাধনী জবযরয প্ররয়াজনীয়তা দূয কযা। 

 



  36 

 

 

 

খ) ঈরদ্দশ্যভ ফাস্তফায়রন এ প্রকরল্পয ভাধ্যরভ বনন্রু কাম ডক্রভ ব্যাত অরছ: 

 

  ১) ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরয ০১টি রকন্দ্রীয় ডাটা রটায স্থান কযা; 

 ২) ফাংরারদ কম্পঈটায কাঈবন্পরর ০১টি ডাটা বডজাস্টায বযকবাযী রটায স্থান কযা; 

 ৩) ০৭টি রজরা  ৪৫টি ঈরজরায় (কাযী কবভনায, ভূবভ এয কাম ডারয়) বডবজটার ল্যাে   

  ম্যারনজরভট বরস্টভ চালুকযরণয ররক্ষয প্ররয়াজনীয় অআবটি মন্ত্রাবত ক্রয়  স্থান কযা; 

 ৪) বডবজটার ল্যাে ম্যারনজরভট বরস্টভ বযচারনায জন্য একটি ঈভেক্ত পটয়যায ততযী  

চালুকযণ; 

 ৫) ২০টি ঈরজরায় ভূবভ তথ্য রফা রকন্দ্র চালুকযণ; 

 ৬) প্রকল্পভুক্ত কভ/রফী রভাট ১৮৫০০ টি রভৌজা ম্যা ীট স্কযাবনং  বডবজটাআজকযণ; 

৭) প্রায় ৬৫ রক্ষ খবতয়ারনয (বএ, এএ, অযএ, বভঈরটনকৃত) স্কযাবনং  ডাটা এবরকযণ 

আতযাবদ। 

 

গ) ২০১৪-১৫ থ ড ফছরযয ঈরিখরমাগ্য কভ ডকাে: 
 

 ১) প্রকরল্পয দযত্র নুরভাদন প্রবক্রয়া ম্পন্ন; 

 ২) প্রকল্প ফাস্তফায়রনয জন্য ঠিকাদাযী প্রবতষ্ঠান বনরয়াগ; 

 ৩) বডবব নুমায়ী প্রকরল্প যাবয জনফর বনরয়াগ; 

 ৪) ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরয রকন্দ্রয়ীয় ডাটা রটায বনভ ডাণ কাজ চরভান; 

 ৫) প্রকল্পভুক্ত বফববন্ন রজরায় খবতয়ান স্কযাবনং এয কাজ চরভান। 

 

ঘ) বনষ্পবিকৃত বডট অবিয ংখ্যা: নাআ।  
 

 

প্রকরল্প কযণীয়  এয গুরুে ম্পরকড প্রকল্প বযচারক ংবিি কভ ডকতডাগণ বফববন্ন ভরয় প্রকল্পভুক্ত 

রজরাভর পযকযতঃ ংবিি কররয ারথ ভত বফবনভয় করযরছন। এ প্রকল্প মথামথবারফ ফাস্তফায়রন ংবিি 

কররয রমাগীতা কাভনা কযা য়। প্রকল্পটি ফাস্তফায়রনয বফলরয় কররয ভরধ্য অগ্র বযরবক্ষত য়।  
 

 

ঙ)  রিংরদবনং গবরন ডন্প ম্যারনজরভট প্ররজক্ট (করম্পারনট বফ: বডবজটার ল্যাে ম্যারনজরভট বরস্টভ)- এয  

২০১৪-১৫ থ ড ফছরযয বফববন্ন কাম ডক্ররভয বচত্র ঈস্থান। 
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রজরা প্রাক, বদনাজপুয  ন্যান্য কভ ডকতডারদয ারথ 

প্রকল্প বযচারক জনাফ বজল্লুয যভান এনবডব ভতবফবনভয় 

 
রজরা প্রান, জাভারপুরযয ারথ প্রকল্প বফলরয় ভতবফবনভ 

বায় ঈ-প্রকল্প বযচারক জনাফ রভাােদ পারুক অরভ 
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করযন। ফক্তব্য ঈস্থান করযন। 

 
প্রকরল্পয ধীন ঢাকায় ফবস্থত ভূবভ রযকড ড  জবয 

বধদপ্তরয একটি অদৄবনক ডাটা রটায বনভ ডাণ কযা রচ্ছ।  

 
প্রকরল্পয ধীন একটি রজরায খবতয়ানভ বুক স্কযানারযয 

াারে স্কযান কযা রচ্ছ। 

 

চ) প্রকরল্পয পরাপর: 

০১। এ প্রকল্প ফাস্তফায়ন ম্পন্ন রর ভূবভ ভাবরকগণ রজআ নাভজাযী কাম ডক্রভ ম্পন্ন কযরত াযরফন। ভূবভ 

নাভজাযী িবত জ, স্বচ্ছ এফং ারনাগাদ তথ্য ায়া জ রফ। নাভজাযী ম্পন্ন কযরত ভূবভ ভাবরকরদয 

ঈরজরা ভূবভ বপর ফায ফায রমরত রফ না, এয ভাধ্যরভ ভয়  রথ ডয ােয় রফ। নাভজাযী চরাকাবরন 

ঈরজরা ভূবভ বপ রত এ ংক্রান্ত ফ ডরল তথ্য ায়া মারফ এভনবক আটাযরনরটয ভাধ্যরভ তা ায়া মারফ 

এফং নাভজাযীয ভয় ভবরাগণ য়াবয বারফ প্রাপ্য ং রথরক মারত ফবঞ্চত না য় তা বনবিত রফ থ ডাৎ 

তারদয ভুবভয ঈয ন্যাে বধকায ংযবক্ষত রফ; 

০২।  ভূবভ রযকড ডকযণ  ক্রয়-বফক্ররয়য রক্ষরত্র ভাবরকানায স্বচ্ছতা ভূবভয ঈয বফবনরয়ারগ বফর্শ্া  অস্থা ততযী 

কযরফ এফং ভূবভয ক্রয়-বফক্রয় ফা ররনরদন বৃবি ায়ায কাযরণ যকারযয যাজরস্বয বযভাণ বৃবি ারফ; 

০৩। ভূবভ ংক্রান্ত াটি ডপাআড কব রজ  দ্রুত ায়া মারফ, এভনবক ন-রাআরন তথ্য রদখা বনবিত রফ; 

০৪। ভূবভ ভাবরকগরণয য়যাবন  রতুক বফেম্বনা হ্রা ারফ এফং ভাবরকানা স্বে বনযাদ রফ; 

০৫। ভূবভ ংক্রান্ত ভাভরা-রভাকদ্দভা হ্রা ারফ, পরর ভূবভয যক্ষণারফক্ষন খযচ কভরফ; 

০৬। রফ-অআবন দখরকাযরদয াত রত যকাযী খা, ব ডত/বনফাী ম্পবিভ বনযাদ রফ; 

০৭। ভূবভয রেণীকযণ ঠিক  ারনাগাদ য়ায কাযরণ ভূবভ ঈন্নয়ন কয ফা যাজস্ব বৃবি ারফ; 

০৮। স্বচ্ছ  দক্ষ প্রান ব্যফস্থায নীবতভ প্ররয়াগ কযা মারফ; 

০৯। ঈরজরা ম ডারয় অদৄবনক তথ্য প্রভেবক্ত বনব ডয কভ ডরক্ষত্র ততযী রফ; 

১০। ঈরজরা ভূবভ বপরয কভ ডকতডা  কভ ডচাযীগণ অদৄবনক প্রভেবক্তবববিক কভ ডকারেয ারথ একি রফন এফং এ 

বরস্টরভয ঈয প্রবক্ষণ প্রাপ্ত রফন মা তাঁরদযরক যকারযয ভল্যফান ভানফ ম্পরদয বযনত কযরফ  তারদয 

ববফষ্যত ঈন্নবতরত ায়ক রফ; 

১১। তদন্ত কারজ িাত  রতুক কাযরণ বফরম্ব রযাধ য়া এফং বফববন্ন ধযরণয ডকুরভটভ রনক ভয় ধরয 

ংযক্ষণ  রজ প্রাবপ্ত বনবিত রফ আতযাবদ।  
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ফারজট বধাখা কর্তডক বফগত ৫ ফছরযয অবথ ডক ফছরযয ফারজট ফযাদ্দ  ব্যয় বফফযণী: 

 

অবথ ডক ফছয ফযাদ্দ ব্যয় ভ ডন 

২০০৯-২০১০ ৭৭,৮৬,১০,০০০ ৬৬,৮১,১৪,০০০ ১১,০৪,৯৬,০০০ 

২০১০-২০১১ ১০৬,৪৯,৯৫,০০০ ১০১,৪৬,৮৬,০০০ ৫,০৩,০৯,০০০ 

২০১১-২০১২ ১১৬,৮৮,৬৮,০০০ ১০৭,০১,১১,০০০ ৯,৮৭,৫৭,০০০ 

২০১২-২০১৩ ১১০,৬৮,৫১,০০০ ৯৯,১৭,৫৬,০০০ ১১,৫০,৯৫,০০০ 

২০১৩-২০১৪ ১০৬,৯৮,৯৩,০০০   

 

অয় বফফযণীঃ 

 

অবথ ডক ফছয রক্ষযভাত্রা প্রকৃত অয় 

২০০৯-২০১০ ৭,৩৫,১৫,০০০ ৬,৮৩,৯৫,০০০ 

২০১০-২০১১ ২৬,০২,১৫,০০০ ২৭,০৩,৯৩,০০০ 

২০১১-২০১২ ২০,৮৭,১৫,০০০ ২০,৫৭,৪৮,০০০ 

২০১২-২০১৩ ১৩,১৯,২৮,০০০ ১৫,৫৪,১২,০০০ 

২০১৩-২০১৪ ১৮,১৬,২৮,০০০  

একনজরয ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয বজডত াপল্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভূবভ রযকড ড  জবয ধবদপ্তরযয কডভবযকল্পনা

 ভগ্র ফাংরারদর বডবজটার জবয চালু কযা: বডবজটার জবযরয ভাধরভ বত ল্প ভরয় বনভূ ডর  নকা/ 

ম্যা  খবতয়ান/ স্বেবরব ততযী কযা। 

 কর জবযরয নকা  খবতয়ান রয়ফাআরটয ভাধ্যরভ জনগরণয  বনকট জরবয কযা রফ। পরর 

ভূবভ ভাবরকগণ বত রজআ জবভ ংক্রান্ত কাগজত্র ংগ্র কযরত াযরফন। 

 অদৄবনক ফহুতর বফবি ভূবভ বফন বনভ ডান কযা। ভূবভ বফরন ভূবভ ংক্রান্ত কর বপগুররা থাকরফ। পরর 

জনগণ ভূবভ ংক্রান্ত কর তথ্যাবদ এক বপ রত ংগ্র কযরত াযরফ। 
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 ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয কাম ডাফরীরক গবতীর   জনফান্ধফ কযায জন্য ঈরজরা, রজরা  

বধদপ্তরযয প্রাবনক এফং ফকাঠারভায বযফতডন অনয়ন কযা। 

 ারব ড  ররটররভট প্রবক্ষরণয জন্য একটি তযদৄবনক  ভান ম্পন্ন স্থায়ী কযাম্প স্থান কযা। এয পরর 

বফবএ কভ ডকতডাগণ একটি তাদৄবনক সুরমাগ সুবফধা ম্পন্ন প্রবক্ষণ গ্রণ কযরত াযরফ।  

 বধদপ্তরযয কভ ডকতডা-কভ ডচাযীরদয বনবফ ডি কভ ড বযরফ সৃবিয ররক্ষয িাপ রকায়াট ডায বনভ ডাণ। 

 বফদ্যাররয়য াঠ্যক্ররভ ভূবভ রযকড ড  জবয ংক্রান্ত বফলয়াবদ ন্তভূ ডক্তকযণ মারত ভূবভ ভাবরকগণ জবযরয 

কাম ডক্রভ ম্পরকড ফবত রত ারযন। 

 ররটররভট রপ্র  ম্যা বপ্রবটং রপ্র অদৄবনকীকযণ। 

 আররকেবনক বভবডয়ারত চরভান জবয কাম ডক্রভ ফবত কযণ। 

 

এছাো মবদ ভূবভ ভন্ত্রণারয় বনম্নরূ দরক্ষ রনয় ররক্ষরত্র ভূবভ ব্যফস্থানায় রভৌবরক  আবতফাচক বযফতডন 

অরফ। 

 ঢাকায রকান বনবদ্দডি তবর বপরয ১  ২ নং রযবজিায কবম্পঈটারয এরন যীক্ষাভরকবারফ Online 

Mutation এফং খাজনা গ্রণ শুরু কযা রমরত ারয। যীক্ষাভরকবারফ এটি পর রর যফতীরত ফ 

তবর বপ এফং এ.ব (ল্যাে) বপ  এআ কাম ডক্ররভয অতায় বনরয় অা মায়।  

 ভূবভ ভন্ত্রণাররয়য অতাধীন কর ফালুভর, জরভর, পুকুযভর এফং চা ফাগারনয ডাটারফআজ প্রস্তুত 

করয রপররত রফ, মারত করয ঘরয ফরআ ভগ্র রদরয এ কর ায়যাত ভরগুবর অরযা ঠিকবারফ 

বনয়ন্ত্রণ কযা মায়।   

 দীঘ ডবদন পূরফ ড ধাম ডকৃত খাজনায ায কভরক্ষ চাযগুন ফাবেরয় যকারযয যাজস্ব ফতডভান ৫০০ রকাটি টাকায 

স্থরর ২০০০ রকাটি টাকায় কযা মায়। ২৫ বফঘা ম ডন্ত খাজনা ভকুপ য়ায় ব্যাক ংখ্যক ত দবযর এফং 

বনম্ন ভধ্যবফরিয ঈয এয রনবতফাচক প্রবাফ েরফ না। িাটফাীরদয খাজনায ায বফরলি কবভটি দ্বাযা 

বনধ ডাযণ কযা রমরত ারয।  

 জবভয দবরর ভরল্যয ঈয বববি করয বভঈরটন বপ বনধ ডাযণ কযা রমরত ারয।  

 ত ফছরযয পুযারনা জবয  ব্যফস্থানায ভূবভ অআনগুররা ভেরগয অররারক ংস্কায কযায জন্য একটি 

বফরলি কবভটি গঠন করয কাম ডক্রভ শুরু কযা রমরত ারয।  

 ভূবভ জবয, ভূবভ ফণ্ঠফস্থানা  ভূবভ রযবজরিন একআ ভন্ত্রণাররয়  অনয়ন কযা রর জনগণ রজআ 

ভূবভ রফা বনরত াযরফ। 

 

ভূবভ রযকড ড  জবযরয জন্য প্ররয়াজনীয় মন্ত্রাবত 

 

১। গাটায রচআন  : ১০০টি বরংক, ২২গজ, ৯টি ররকট/প্যারেট 

২।  রপ্লন রটবফর  : বত্রদী, ৩পৄট ফগ ড বযভারয 

৩। বন   : ১ - পৄট তদঘ ডয, ১০টি ররাায বন 
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৪। রস্ধড/রকাদার 

৫। অআববয রস্কর/পরট রস্কর/গুবনয়া: াদা প্লাবিরকয ততযী, ১৬"=১ভাআর, দুআ দারগয ভধ্যফতী দুযে ২০ 

বরংক, পরট দুযে ভাা য়।  

৫। টিন ব্যারযর/চুংগা 

৬। বডবাআডায 

৭। টিকযার রস্কায়ায 

৮। রভটার রস্কর 

৯। একয কম্ব 

১০। কম্পা 

১১। বস্পবযট রররবর 

১২।  নর/রবগ - ২০ বরংক 

১৩।  রটাগ্রাপ  : নক্সারক অনুাবতকারয ফে/ রছাট কযা মায়।  

১৪।  িাট রুরায 

১৫।   াআটরবন  : োবা ড রিন বনণ ডয় কযা য়।  

১৬। বিরনা বভটায  : ঈচ্চতা ভারয মন্ত্র।  

১৭। বথরডারাআট  : োবা ড রিন বচবিত কযা য়।  

১৮।  ব-৭০ ীট/ব্লু-বপ্রট ীট 

 

নকা প্রস্তুরতয রভৌবরক ঈকযণ  বফববন্ন  প্রকায মন্ত্রাবতয ব্যফায: 

 

১৮৭৫ রনয ারব ড এফং ১৯১৭  রনয (১৯৭৫ রন ংরাবধত) রটকবনকযার রুররয ঈয বববি করয রভৌজা বববিক 

নকা প্রস্তুত কযা য়। নকা রযজবভরনয প্রবতচ্ছবফ এফং ভূবভ ভাবরকানা বনধ ডাযরণয বযাম ড ি। থ ডাৎ 

নকা  রযকড ড যস্পরযয বযপূযক। ভূবভয ীভানা  ভাবরকানা ংক্রান্ত বফরযাধ বনষ্পবিরত নকা বযাম ড। 

এআ গুরুেপূণ ড ভূবভয নকা প্রস্তত কযায কারজ রভৌবরক ঈকযণ বারফ একটি ব-৭০ বট ( রম বফরল কারজয 

ঈয নকা ংকন কযা য়) বফববন্ন ধযরনয ারব ড মন্ত্রাবত ব্যফায কযা য় । ঈন্নত বফরর্শ্ ভূবভ জবযর অদৄবনক 

ারব ড মন্ত্রাবত ব্যফহৃত রর অভারদয রদর ভান্ধাতায অভররয ারব ড মন্ত্রাবত দ্বাযা ভূবভ নকা প্রস্তুত কযা য়। 

তরফ সুরখয বফলয় ফতডভারন স্বল্প বযরয অদৄবনক জবয মন্ত্রাবত ব্যফায কযায কাজ অযম্ভ কযা রয়রছ। ভূবভ 

জবযর ব্যফহৃত মন্ত্রাবতয নাভ  ব্যফায বনরম্ন ঈরিখ কযা র- 

 

প্রচবরত ঈকযনঃ 

 

১। ব-৭০ বট : নকা ততবযয রভৌবরক ঈকযণ বারফ একটি বফরল ধযরনয রভাটা গ্রাপ রায ব্যফায কযা য়। 

এরত ারকা বুজ কারারযয রম্বায় ২৮ টি  ার ২০ টি ১” -২০”* ৫৬০ ফগ ড আবঞ্চ বযভাণ স্থান যরয়রছ । ট্টাবা ড 

জবয ম্পরন্নয য এ ধযরণয বরট োবা ড খু  টিয ফস্থান বচবিত কযা থারক। এয ঈয বববি করয অবভন গণ ভারঠ 
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যজবভরনয প্রবতচ্ছবফ ংকন করযন । রছাট অকারযয রভৌজা রর একটি বরট একটি রভৌজা আঁকা ম্ভফ য়। অফায 

ফে অকারযয রভৌজা রর একাবধক ব-৭০ বরট তা ংকন কযরত য়। 

 

 

২। বথরডারাআট মন্ত্র : একটি ভূবভয নকা প্রস্তুবতয জন্য যজবভরন বকছু বনবদ ডি 

রয়রট বচবিত করয (োবা ড রয়ট) ঐ কর রয়রটয স্থানাংক বনণ ডরয়য জন্য 

এক রয়ট রত য রয়রটয রকৌবণক দূযে বযভা,  ম ডরফক্ষণ আতযাবদ 

কারজয জন্য দূযফীণভেক্ত রম মন্ত্রটি ব্যফায কযা য় তারক বথরডারাআট মন্ত্র ফরর। 

এয াারে প্রাপ্ত ট্টাবা ড রয়রটয স্থানাংক দ্বাযা ততবয বনবদ ডি রস্কররয ব-৭০ বট 

(মায ঈয নকা অকা য়) প্রস্তুত কযা য়। জবয কারজ এ মরন্ত্রয রকান বফকল্প 

রনআ। 

 

 

 

৩। বত্র- ায়া রটবফর : ভূবভ জবযর নকা প্রস্তরতয জন্য বফরল ধযরনয বতন া 

বফবি একটি ং এফং ৩’ রত ২’-৬” বযভারয ভধ্যস্থরর চাকবতভেক্ত রটবফর 

মা প্ররয়াজরন বত্রায়ায ারথ নাট দ্বাযা অটকারনা মায় এ ধযরনয রটবফররক বত্র-

ায়া রটবফর ফরা য়। বত্র- ায়া য়ায কাযরণ ভতর বকংফা উঁচু বনচু স্থারন 

এটি রট কযা মায়। এটিয ঈয প্রাপ্ত ব -৭০ বট রট করয নকা ংকন কযা 

য়। 

 

 

 

 

 ৪। গাটায রচআন : এটি ভূবভ বযভারয জন্য একটি বফরল ধযরনয 

রচআন। এটিয রভাট তদঘ ডয ৬৬ পৄট । এআ ৬৬ পৄটরক ১০০ বারগ বাগ কযা 

রয়রছ। প্রবতটি বাগরক ১ বরংক ফরা য়। প্রবত ১০ বরংক য য বচি 

রদয়া অরছ। এআ বচিরক ‘পৄরী’ ফরা য়। এআ পৄরীগুররা বফরলবারফ 

বচবিত কযা রয়রছ মারত ‘পৄরী’ রদরখ কত বরংক তা রজ ফরা মায়। 

র বারফ ১ পৄট = ১.৫১৫ বরংক য়। বভঃ গাটায  নারভয এক ব্যবক্ত এআ রচআন ঈদ্ভাফন কযায় তায নাভ নুারয 

এআ রচআরনয নাভকযণ কযা রয়রছ গাটায রচআন । 
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 ৫। রচআন বন : নকা প্রস্তুরতয ভয় গাটায রচআরনয ারথ এআ বন ব্যাফায 

কযা য়। প্ররতযক রচআন এয ররল একটি করয বন রাতা য়। এক ররট রভাট 

১০ টি বন থারক। প্রবতটি বন অনুভাবনক রদে পৄট এফং ভাথায় রত ধযায 

সুবফধারথ ড রগারাকায কযা থারক। বরনয গ্রবাগ সুচাররা থারক মারত রজ 

ভাটিরত প্ররফ কযারনা মায়। রচআরনয বাফ ঠিক যাখায জন্য ফা গণনায জন্য এআ 

বন ব্যফায কযা য়। 

 

 

৬। রভটার রস্কর : ভূবভয নকা একটি অনুাবতক বযভার কযা রয় থারক। রমভন 

১৬”= ১ ভাআর . ৩২” = ১ ভাআর , ৬৪” = ১ ভাআর, ৮০”=১ ভাআর আতযাবদ। 

যজবভরনয বযভারক বযফতডন (ংরকাচন) করয একটি বনবদ ডি রস্করর নকা ততবয 

কযরত বতররয ততবয রম রস্কর ব্যফায কযা য় তারক রভটার রস্কর ফরর। রভটার রস্কর াধাযণত: ১৬” = ১ ভাআর 

রস্কর বনবভ ডত রয় থারক। 

 

 

৭। টিকযার স্কয়ায : এটি একটি বতররয ততবয বত্র- রকাণাকৃবত ভাঝখারন াতরভেক্ত মন্ত্র । এয ববতরয 

দু’ার দুটি অয়না রাগারনা থারক। বকবভ রাআরনয ঈবয় বদরক দু’টি তাকা রাঁতা থারক। পরট 

এফং াভরনয বকংফা বছরনয তাকা একরাআরন রদখায জন্য এ অয়নায ঈরযয বদরক দুটি পাঁক 

থারক। রচআন চারারনয ভয় ডারন বকংফা ফাঁরয়য পররটয ঈয রবগ ধরয এআ মন্ত্রটিরক নাক ফযাফয 

ধরয াভরন - বছরন ররট মখন এভন একটি   বফন্দু ায়া মায় মায ভধ্য বদরয় পররটয রবগ এফং 

তাকা একআ রাআরন রদখা মায়। এখন এআ রচআন রাআন এফং পররটয ৯০ বডগ্রী রকাণ করয 

দূযে রবগ দ্বাযা বযভা করয নুাবতকবারফ নকায় স্থান করয নকা ংকন কযা 

য়। এআ মন্ত্রটিরক টিকযার স্কয়ায ফরর। 

 

 

 

৮। গুবনয়া : বকবভ রাআন দ্বাযা রচআন চারারনায ভয় ডারন বকংফা ফারভ রম কর পরট 

(অআররয রকানা, ফাক আতযাবদ) থারক তা রত প্রাপ্ত দূযে নকায় অকঁরত রর ২ আবঞ্চ রম্বা 

একটি রছাট রস্কর মারত ৯০ বডগ্রী রকাণ করয দাগ কাটা থারক, মা নকায় ফবরয় পররটয 

ফস্থান বনণ ডয় করয নকা ংকন কযা য়। এআ রছাট রস্করটিরক গুবনয়া ফরা য়। এটি 

প্লাবস্টরকয ততবয এফং ১৬” = ১ ভাআর রস্করর এটি ততবয কযা য়। 
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৯। রবগ : রচআ রাআন রত পররটয দূযে রজ বযভা কযরত রম বচকন ফাঁরয ততবয খু  টি ব্যফায কযা য় 

তারক ‘রবগ’ ফরা য়। এটি াধাযণত: ২০ বরংক ফা ১৩.২ পৄট রম্বা রয় থারক। ৫ বরংক য য বফরল বচি কযা 

য়। 

 

১০। বডবাআডায : অভযা এআ মন্ত্রটিয ারথ কররআ কভরফব বযবচত। স্কুর 

জীফরন জযাবভবত ফক্স কররআ ব্যফায করযবছ। এয ভরধ্য একটি াধাযণ 

কম্পা  একটি রবন্পর কম্পা থারক এফং অয ন্যান্য রস্কর থারক। 

াধাযণ কম্পাটিআ অরর একটি বডবাআডায। এটি দ্বাযা রভটার রস্করর  

গুবনয়ায় রচআরনয ংকুবচত দূযে বযভা করয নকা ংকরনয কারজ 

ব্যফায কযা য় । অফায দারগয এবযয়া বনণ ডরয়য কারজ একযকম্ব ব্যফায কযা য়। 

 

১১। একয কম্ব : নকা রত রকান দারগয ভূবভয বযভাণ বনণ ডরয়য জন্য ১৬” = 

১ ভাআর রস্কররয বারফ ১ রচআন দূযরে সুতা রট কযা বতররয ততবয একটি 

মন্ত্র । এটিরত রভাট ২৫ টি বারগ সুতা ফাধা থারক । এরত ৩ (বতন) একয ম ডন্ত 

বযভা কযায জন্য রস্কর থারক। এটি প্রায় ৪” রথরক  ৬” বযভারয রয় 

থারক । ভধ্যস্থরর পাকা জায়গায় সুতা দ্বাযা বাগ কযা থারক । রদখরত বচরুবনয 

ভত রদখায় বফধায় এ মন্ত্রটিরক একযকম্ব ফরা য়। 

 

১২। িাট রুরায : াধাযনতঃ গুবনয়ায রচরয় রম্বা রাআন এক বফন্দু রত য বফন্দু ম ডন্ত ভান্তযার রযখা ংকরনয 

জন্য কারঠয ফা প্লাবস্টরকয রম রস্কর ব্যফায কযা য় তারক িাট রুরায ফরর । এটি াধাযনতঃ ১২” দীঘ ড রয় থারক। 

 

১৩। নথ ড কম্পা : ঈিয  দবক্ষণ বদক বনণ ডরয়য জন্য নথ ড কম্পা ব্যফায কযা য় । 

াধাযণত: রম কর  এরাকায় বদক বনণ ডরয়য ভস্যা রদখা রদয় রমভন বফার চযভূবভ, 

াাবেয়া এরাকা আতযাবদ স্থারন অবভনগণ এটি ব্যফায করয থারকন। 

 

 

 

 

 

১৪। বস্ধট রররবর : নকা ংকরনয ভয় রম স্থারন রপ্লন রটবফর স্থান কযা য় তা রনক ভয় ভতর থারক। 

এরক্ষরত্র বত্র – ায়া অরগ বরছ করয রটবফর রট কযা য় । রটবফর ভতর বারফ রট রয়রছ 

বকনা তা যীক্ষায জন্য বস্ধট রররবর ব্যফায কযা য়। এটি একটি ভতর কারঠয ফা 

বতররয রছাট ফাক্সাকায মন্ত্র। এয ভরধ্য রম্বা কারচয একটি টিঈফ থারক । এয ভরধ্য ¯বস্ধট 

নাভক তযর দাথ ড রদয়া থারক এফং একটি ফাতারয বুদবুদ থারক। ভাঝাভাবঝ দাগ কাটা 
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অরছ। মখন রটবফররয ঈয এটি যাখা য় এফং বুদবুদ মবদ ঠিক ভাঝখারন ফস্থান করয তখন বুঝরত রফ রটবফরটিয 

রররবর ঠিকবারফ কযা রয়রছ। 

 

১৫। টিন চুংগা : বরটয বযভার টিরনয ততবয বফববন্ন ব্যাারধ ডয চুংগা মায ভরধ্য নকা 

যাখা য়। াধাযণত: অবভন ারফ ভারঠ রম চুংগা ব্যফায করযন তা বরির বট 

যাখায চুংগা। অফায মখন একাবধক বট ফন কযায প্ররয়াজন য় তখন ফে ব্যাারধ ডয 

টিন চুংগা ব্যফায কযা য়। 

 

১৬। াআট-বযান : নকা প্রস্তুরতয প্ররয়াজরন ভারঠ ট্টাবা ড রিন বারফ ফাঁরয খু  টি 

রাতা থারক। জবয কারজয ভয় িতাফত: গ্রারভয ভানুল এআ কর খু  টি তুরর 

রপরর। এআ কর বনবদ ডি খু  টি খু  রজ রফয কযা, নতুন রকান রিন ততবয কযা আতযাবদ 

কারজয জন্য রম মন্ত্রটি ব্যফায কযা য় তারক াআট-বযান ফরর। জবয বফবারগয রকা 

বপায, কাবযগবয ঈরদিা রথরক ঈরযয কভ ডকতডাগণ এটি ব্যফায করয থারকন। ারব ডয়ায ফা যদায অবভনরদয 

াআট-বযান ব্যফায কযায নুভবত রনআ। 

 

 

১৭। প্যাটাগ্রাপ : রম মরন্ত্রয াারে নকা বফববন্ন রস্করর ংরকাচন বকংফা 

প্রাবযত করয প্রস্তুরতয জন্য ব্যফায কযা য় তারক প্যাটাগ্রাপ ফরা য় । 

তরফ এআ মরন্ত্রয াারে বনখু  তবারফ নকা প্রস্তুত কযা মায় না । ফতডভারন 

স্কযানায এয াারে কবম্পঈটারয কব করয প্লটারযয ভাধ্যরভ রম রকান 

রস্করর বনখু  তবারফ নকা প্যাটাগ্রাপ কযা মায়। 

 

 

 

 

১৮। বিরনাবভটায : াধাযণত: াাবেয়া এরাকায় াাে ফ ডরতয ঈচ্চতা বযভা কযাযয 

জন্য রম মন্ত্র ব্যফায কযা য় তারক বিরনাবভটায ফরা য়। 

 

 

১৯। বডরিারভট:  নদী এফং াাে ফ ডরতয ফস্থান রথরক ন্য স্থারনয দূযে রচআন দ্বাযা বনভু ডরবারফ বযভা কযা 

মায় না। এ কর স্থারন রম মরন্ত্রয াারে বফনা রচআরন একস্থান রত ন্য স্থারনয দূযে বযভা কযা য় তারক 

বডরিারভট ফরা য়। এআ মন্ত্র  দ্বাযা রকৌবণক  তযবখক দূযে বযভা কযা মায়। ফতডভারন রটাটার রিন দ্বাযা এরূ 

কর কাম ড ভাধান কযা মায়। 
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অদৄবনক জবয মন্ত্রাবত: 

 

১। বজ ব এ রভবন : ফতডভারন াযা পৃবথফীরত একক বজরডটিক বরস্টভ প্রফতডন কযা 

রয়রছ। এয অরগ পৃবথফীয বফববন্ন রদ বনজস্ব রবৌগবরক এরাকায বববিরত বজরডটিক 

বরস্টভ নুারয স্থানাংক বনধ ডাযণ কযরতা। এরক ররাকার রকা বড ডরনটয বরস্টভ ফরা য়। 

বকন্তু একক বজরডটিক বরস্টরভ কাজ কযরত বগরয় একটি মন্ত্র ব্যফায কযা য়। মায 

ভাধ্যরভ ৬টি যবফরট পৃবথফীরক রফিন করয গণ ডায়ভান ২৪টি স্যারটরাআট ফা কৃবত্রভ ঈগ্র 

তারত ডাটা কাররকন করয ঐ বফন্দুয ফস্থান বনণ ডয় কযা য়। এআ মন্ত্রটিরক বজ ব এ রভবন ফরা য়। বজ ব এ 

থ ড রগ্লাফার বজবনং বরস্টভ। 

 

 

 

 ২। আররকেবনক রটাটার রিন : রটাটার রিন এক ধযরণয বথরডারাআট মন্ত্র। 

পূরফ ডয বথরডারাআট দ্বাযা রকান বফন্দুয রকৌবণক দূযে  তাযা ম ডরফক্ষণ কযা 

রাত এফং রচআরনয দ্বাযা বনণীত দূযে কম্পুরটন করয রকান বফন্দুয স্থানাংক 

বনণ ডয় কযা ত। বকন্তু এআ মন্ত্রটি দ্বাযা ট্টাবা ড জবয কযা রর অরাদাবারফ রকান 

কম্পুরটন কযায প্ররয়াজন য় না। এটি বনরজআ তা বনণ ডয় করয রদয় । একআ 

বারফ এটি দ্বাযা কযাডািার জবযরয জন্য ডাটা কাররকন কযা মায়। 

ফতডভারন বফববন্ন িারেয  ভরডররয আররকেবনক রটাটার রিন ায়া মায়। 

 

 

৩। ডাটা রযকড ডায: এটি রটাটার রিন দ্বাযা ংগৃীত ারব ড ডাটা রযকড ড ফা ংযক্ষণ 

করয। রয এটি রত কবম্পঈটারয ডাটা োন্পপায করয রনয়া য় । তরফ ফতডভারন 

অয ঈন্নত রটাটার রিন মন্ত্র ততবয কযা রয়রছ মারত অরাদাবারফ ারব ড ডাটা 

রযকড ডারযয প্ররয়াজন য় না। 
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৪। য়াকড রিন (কবম্পঈটায) : বফরল ধযরনয কবম্পঈটায মায ভাধ্যরভ 

ংগৃীত ডাটা বনবদ ডি পটয়যারযয ভাধ্যরভ প্রর করয নকায অকায রদয়া 

য়। 

 

 

 ৫। প্লটাযঃ নক্সা বপ্রট কযায জন্য রম মন্ত্রটি ব্যফায কযা য় তারক প্লটায 

ফরা য়। অরর এটি একটি ফে াআরজয বপ্রটায। মায াারে ম্যা 

বকংফা তায রচরয় ফে অকারযয বপ্রট কযা ম্ভফ। 

ভূবভ রযকড ড  জবয কারজয জন্য প্ররয়াজনীয় অআন  বফবধ ভ 

 

1. THE STATE ACQUISITION & 

TENANCY ACT,1950. 

2. THE TENANCY RULES, 1955. 

3. BENGAL TENANCY ACT, 1885. 

4. SURVEY ACT, 1875. 

5. SURVEY & SETTLEMENTS MANUAL, 1935. 

6. TECHNICAL RULES, 1957. 

7. G.E. MANUAL, 1958. 

8. LAND MANAGEMENT MANUAL, 1990. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ভূবভ রযকড ড  জবযরয আবতা এফং ফাংরারদরয অন্তজডাবতক ীভানায রপ্রক্ষাট 

 

প্রাচীন বন্দু ভেগ : 

 এ ভরয় বমবন জির রকরট জবভ ফানারতন বতবন জবভয ভাবরক রতন। জবভ স্তান্তরযয ভাবররকয স্বীকৃত বধকায 

বছর। কৃবল জবভ কৃলকরদয স্থায়ী ফরদাফস্ত রদয়া রতা। গ্রাভ বছর ভূবভ ব্যফস্থানায ভর বববি। গ্রারভয করয়কটি 
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বযফায ভফায়ী ব্যফস্থায় ভূবভ ব্যফায কযরতন। যাজা বছর  যারজযয একচ্ছত্র বধবত। বতবন যাজ কভ ডচাযীরদয 

ভাধ্যরভ যাজস্ব অদায় কযরতা। রকান জবভদায ফা ভধ্য-স্বেরবাগী বছর না।  

 

ভৄবরভ ভেগ : 

সুরতাবন অভরর গ্রাভীণ ব্যফস্থায বযফরতড জবভদাযী ব্যফস্থায় যাজস্ব অদায় কযা রতা। আবতা রত জানা মায় 

প্রথভ জবয কাজ বযচারনা করযন রকাদয া  ১৩৫৭ ার রথরক ১৩৮৯ ার ম ডন্ত। রকাদাযী গজ নাভক 

একটি বনবদ ডি বযভারকয ভাধ্যরভ এআ জবয চারারনা য়। বতবন জবভয ঈৎাবদত পররয চায বারগয এক বাগ 

যাজস্ব ধাম ড করযবছররন।  ম্রাট রয াহ্ ১৫৪০-১৫৪৫ ার ম ডন্ত ভূবভ জবয করযন। আা আবতার ঈরিখ রমাগ্য 

ভূবভ জবয। এ ভয় াট্টা  কবুবরয়ত প্রথায প্রফতডন য়। ম্রাট অকফয এয অভরর তায থ ডভন্ত্রী রটাডযভর জবয 

কাজ করযন । ভূবভয দখরদাযরদয বনকট রত তখন ঈৎাবদত পররয বতন বারগয একবাগ যাজস্ব অদায় কযা 

রতা।  

ম্রাট অযিরজরফয অভরর ভৄব ডদকুবর খাঁ ফাংরায সুরফদায বছররন। তায অভরর এ ঞ্চরর জাভা-আ-তাবভর-

তুভায নারভ একটি জবয বযচাবরত য়। এ জবযর ফাংরারক ১৩টি চাকরা এফং ১৬৬০ টি যগনায় বফবক্ত কযা 

য়। 

 

আংরযজ অভর : 

১৭৬৩-১৭৮২ ারর নক্সাবফদ রভজয জন রযরনর শৃিরা ফি িবতরত জবয কাজ করযন। বতবন জবযরয ভাধ্যরভ 

নক্সা প্রস্তত করযন। ১৭৬৫ ারর আি আবেয়া রকাম্পাবন ফাবল ডক ছাবি রক্ষ টাকায বফবনভরয় বদবিয ম্রাট া 

অররভয বনকট রথরক এরদরয ভূবভ যাজস্ব অদারয়য কর্তডে রাব করযন। তখন নারয়ফগরনয ভাধ্যরভ যাজস্ব অদায় 

কযা রতা।  

১৭৬৯-১৭৭০ ার (ফাংরা ১১৭৬ ার)  এরদর বয়াফ দুবব ডক্ষ য়। দুবব ডরক্ষ এরদরয একর্ততীয়াং ররাক ভাযা 

মায়। ১৭৭২ ারর  য়ারযট রবিং াঁচারা ফরদাফস্ত চালু করযন। ১৭৯০ ারর রড ড কন ডয়াবর দারা  

ফরদাফস্ত  চালু করযন। ১৭৯৩ ারর বতবন বচযস্থায়ী ফরদাফস্ত চালু করযন। পরর ভধ্য-স্বেরবাগী  জবভদায রেণীয 

সৃবি য় এফং গন রন্তাল রদখা রদয়। এযআ বযরপ্রবক্ষরত ১৮৫৯ ারর রযট এযাক্ট া কযা য় এফং জবভদায  

প্রজারদয ভরধ্য ম্পরকডয ঈন্নয়রনয রচিা কযা য়।  

১৮৭৯ ারর রযট কবভন গঠন কযা য়। তায বযরপ্রবক্ষরত ১৮৮৫ ারর ফিীয় প্রজাস্বে অআন া কযা য়। এয 

পরর কৃলকরদয বধকায প্রবতষ্ঠা য়। প্রজারদয বধকায ম্ববরত খবতয়ান প্রণয়ন কযা য়। এ অআনরক যায়তরদয 

রভগনাকাট ডা ফরা য়। এ অআরনয ভাধ্যরভ কযাডািার ারব ড শুরু য়। ১৯৩৮ ারর জবভদাযী প্রথা বফররা কযায জন 

িাঈড কবভন গঠন কযা য়। কবভরনয বযরারট ডয বববিরত জবভদাযী বধগ্রণ  প্রজাস্বে অআন ১৯৫০ া কযা 

য় 

 

বফববন্ন প্রকায জবয :- 

যঃ মনার জবয:-  
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আংরযজগণ ১৭৭৪ রন প্রখ্যাত ভূরগারবফদ রজভস্ যঃ মনাররক ঈভারদরয ারব ডয়ায রজনারযর বনরয়াগ করয 

ঈভারদরয ভূবভ জবযরয দাবয়ে রদন ।  রজভস্ যঃ মনাররক বাযতীয় জবযরয বর্তপুরুল বররফ অখ্যাবয়ত কযা 

য়। বতবন  ১৭৮০ রন  Plan of the environs of the city of Dhaka প্রণয়ন করযন। তঃয 

ফাংরা  বফারযয ৮টি বফবারগয রনক গুররা গুরুেপূণ ড স্থারনয Index Map ততবয করযন।  

 

বত্রগরনারভবেকযার জবয:  

১৮০২ রন বভঃ ঈআবরয়াভ ল্যাম্বটন এয রনর্তরে  ভগ্র বাযরত বত্রগরনারভবেকযার জবয শুরু য়। ববফষ্যরত ভগ্র 

বাযরত মারত ঠিক  বনভু ডর নক্সা প্রস্তত কযা মায় র ররক্ষয বফববন্ন এরাকায় বজ,টি, বরায স্থানআ এ জবযরয 

ঈরদ্দশ্য বছর। রযজবভরন ঠিক বত্রভুজ ংকন করয বত্রভুরজয ফাহু ব্যফায দ্বাযা একাবধক বত্রভুজ ংকন  

প্রবতস্থারনয ভাধ্যরভ ঈক্ত বজ,টি, বরায স্থাবত রয়বছর ফরর এ জবযরক বত্রগরনারভবেকযার জবয ফরর। 

 

থাকফাস্ত জবয:-  

জবভদায ীভানা ংক্রান্ত বফরযাধ ভীভাংায জন্য জবভদাযযা ১৮৪৬ ার ম ডন্ত থাকফাস্ত জবয নাভক জবয কাম ড 

বযচারনা করযন।এয ভাধ্যরভ জবভদাযী এরাকায ীভা বনধ ডাযণ কযা য়। এ জবযর ভূ-ম্পবি  গ্রাভগুররায 

ীভানা পৃথক কযরনয ভাধ্যরভ বচবিত কযা য়।  

 এ জবযরয ঈয বববি করযআ যাজস্ব জবয ফা রযবববনঈ ারব ড বযচারনা কযা য়।  

 

যাজস্ব জবয:-  

থাকফাস্ত জবযর প্রাপ্ত তরথ্যয ঈয বববি করয জবভদাযী এরাকায অয়তন বনণ ডরয়য জন্য ১৮৪৭ ার রথরক ১৮৭৮ 

ার ম ডন্ত এ জবয বযচারনা কযা য়। এ জবযরক প্রথভ তফিাবনক জবয ফরা য়। কাযণ এ জবয দক্ষ 

অবভনগণ দ্বাযা বযচাবরত য়। এ জবযরয ভাধ্যরভ ীভাফি জবভদাযী এরাকায ফাআরযয ভূবভরক খা ভূবভ বররফ 

বচবিত কযা য় এফং তা কাররক্টরযয ধীরন ন্যস্ত কযা য়। এ জবযর প্রারনয প্ররয়াজনীয় তথ্য প্রস্তত কযা 

য়।করন ডর বভঃ বিত এয ধীরন এ জবয বযচাবরত য়।  

 

 

 

খো জবয:-  

থাকফাস্ত জবয  যাজস্ব জবয বযচারনাকারর রমফ ভূবভ স্থায়ীবারফ ফরদাফস্ত কযা ত রগুররায জন্য খো 

জবযরয প্রচরন বছর। একআ ারথ রমফ এরাকায় স্থায়ীবারফ ফরদাফস্তকৃত ভূবভরত স্বে বনরয় বফরযাধ  বফদ্যভান বছর 

এফং থাকফাস্ত জবযরয নক্সা  রমখারন বছরনা রফ এরাকায় খো জবয বযচাবরত ত । 

 রকান বফরল ঈরদ্দরশ্য থাকফাস্ত জবয ফা যাজস্ব জবযরয ং ছাো কখন পৃথকবারফ এ জবয বযচাবরত 

ত। খো জবযরয ১৬˝= ১ ভাআর রস্করর ততবয ত। জবয কভীগণ বপল্ডবুক ব্যফায কযরতন। বপল্ডবুরক বফববন্ন 

তথ্যাবদ বরবফি কযরতন। রমভন-রতৌবজ নম্বয, ভাবররকয নাভ, দখরকাযী  যায়রতয নাভ, তদঘ ডয প্রস্থ, রক্ষত্রপর, ভাটিয 

ফণ ডনা, ঈৎাবদত পররয ফণ ডনা আতযাবদ। 
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কযাডািার জবয:-  

১৮৭৫ রন বিটি যকায ারব ড অআন া করযন। বকন্ত ত্ত্ব বনধ ডাযরণয এ অআন মরথি না য়ায় ১৮৮৫ রন ফ ড 

প্রথভ ফিীয় প্রজাস্বে অআন া কযা য়। ১৮৮৮ রন ভূবভ রযকড ড দপ্তয সৃবি কযা য় এফং কবরকাতায অবরপুরয 

এয দয দপ্তয স্থান কযা য়। ১৮৮৮ রনআ ভূবভ রযকড ড দপ্তয  ারব ড ফ আবেয়ায ায়তায় কক্সফাজায রজরায 

যাভৄ থানায় বকরস্তায়ায জবয  খবতয়ান প্রণয়রনয কাজ অযম্ভ য়। আা ১৮৯০ রন তযন্ত পরবারফ  ভাপ্ত য়। 

আাআ কযাডািার জবয। এ পরতা  ববিতায অররারক চট্টগ্রাভ রজরায় ১৮৯০ রন কযাডািার ারব ড  (ব,এ) 

জবয শুরু য় এফং ১৮৯৮ রন পরতায রি ভাপ্ত য়। এয য ভগ্র পূফ ডফাংরায়  ব,এ জবয বযচাবরত য় 

এফং ১৯৪০ রন  বদনাজপুয রজরায জবযরয ভধ্য বদরয় রল য়। ঈরিখ্য রম বৃিয চট্টগ্রাভ  বররট রজরা তখন 

অাভ প্ররদরয ন্ত:ভুক্ত থাকায় এ ঞ্চরর ব,এ জবয বযচাবরত য়বন। 

 

এ এ পূফ ড ংরাধনী জবয:-  

দীঘ ড ৫০ ফছয ধরয ব এ জবয চরর। এ ভরয়য ভরধ্য রম কর এরাকায় প্রথভ জবয রয়রছ; রকর ভূবভয 

প্রকৃবত  ভাবরকানায ব্যাক বযফতডন ঘরট। পরর নতুন জবযরয প্ররয়াজন নুভূত য়। এ নুভূবত রথরকআ ১৯৪০ 

রন বৃিয পবযদপুয  ফারকযগঞ্জ রজরায় নতুন করয ংরাধনী জবয শুরু য়। আারক  আংরযবজ  

Revisional Survey এয ংবক্ষপ্ত নাভ R.S জবয ফরা য়।  ১৯৩৯ রথরক ১৯৪৫ ন ম ডন্ত বদ্বতীয় 

বফর্শ্ভেি ংঘটিত য়ায় এ জবয বকছুবদন ফন্ধ বছর। ১৯৪৫ রন পবযদপুয রজরা এফং ১৯৫২ রন ফারকযগঞ্জ 

রজরায ংরাধনী জবয রল য় এফং খবতয়ান চূোন্ত প্রকাবত য়। যফতীরত জবভদাযী হুকুভ দখর  প্রজাস্বে 

অআন া য়ায় অয রকান রজরায় ংরাধনী জবয বযচাবরত য়বন।  

 

এ,এ জবয:-  

রদ বফবারগয য জবভদাযী হুকুভ দখর  প্রজাস্বে অআন ১৯৫০ রনয ১৬ রপব্রুয়াবয পূফ ড ফাংরায ার ডারভরট া 

য় এফং গবন ডয রজনারযররয েবত রারবয য ১৯৫১ রনয  ১৬ রভ তাবযখ ঢাকা রগরজরট প্রকাবত য়। এ 

অআরনয ভাধ্যরভ জবভদাযরদয বধভুক্ত ম্পবিয ভল্য বনধ ডাযণ করয ক্ষবতপূযণ প্রদারনয ভাধ্যরভ জবভদাযী 

এরস্টটগুররা বধগ্রণ কযা য় এফং প্রজায নারভ খবতয়ান প্রণয়ন করয প্রজাস্বে ফরফত কযা য়। এ ারযনরকআ 

এ এ জবয ফরর। 

  এ,এ জবয ১৯৫৬ রনয ১৪ এবপ্রর শুরু য় এফং ১৯৬৩ রন রল য়। এ এ জবযরয খবতয়ান ভূবভ 

রযকড ড  জবয বধদপ্তয কর্তডক প্রণীত য়বন এফং আা রকান ভাঠ ম ডারয়য রযজবভন জবয বছর না। রজরা 

প্রারনয কভ ডচাযীগণ জবভদাযরদয কাচাবযরত ফর িন রযবজস্টায রদরখ এ,এ খবতয়ান প্রণয়ন করযন। 

এজন্য১৯৬৬ রন পুনযায় াযারদর ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তয কর্তডক  ংরাধনী জবয শুরু য়; মা এখন 

চরভান। 

 

এ,এ যফতী ংরাধনী জবয:-  
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এ,এ জবয ভাঠ ম ডারয়য রযজবভন জবয বছর না। এ জবযরয ভৄখ্য ঈরদ্দশ্য বছর জবভদাযী এরস্টটগুররারক 

বধগ্রণ কযা এফং দখরদায ভূবভ ভাবরকরদয যাবয যকারযয ধীরন বনরয় অা। জবভদাযরদয কাছাবযরত ফর 

িন রযবজস্টায রদরখ রজরা প্রারনয কভ ডচাযীগণ প্রজায নারভ খবতয়ান রখারর। কারজআ এয বফশুিতা বছর প্রশ্নবফি। 

তাআ এ এ জবযরয য যআ অয একটি ংরাধনী জবয শুরু কয য়। ১৯৬৫-৬৬ ারর যাজাী রজরায় 

ংরাধনী জবয শুরু য়। যফতীরত বৃিয ঢাকা, চট্টগ্রাভ, কুবিয়া, াফনা  ভয়ভনবং রজরায় এ জবয 

বযচাবরত য়। বৃিয খুরনা, ফবযার, পবযদপুয, রনায়াখারী  কুবভিা রজরায় এ জবয এখন চরভান।  

 

বদয়াযা জবয কাম ডক্রভ:-  

ফাংরারদ নদীভার্তক রদ। এ রদর প্রবতবনয়ত নদী বািরনয পরর বফস্তীণ ড এরাকা নদী ফা াগয গরব ড বফরীন রয় 

মায়। অফায রকাথা রকাথা নতুন চয রজরগ রঠ। এফ নদী বািন এরাকা জবয কযায জন্য ১৯৬৩ রন একটি 

স্থায়ী বদয়াযা ররটররভট বপ স্থান কযা য়। দবযয়া ব্দটি রত বদয়াযা ব্দটি ঈৎবি রয়রছ। 

 

ভানগয জবয:-  

ব এ, এ এ এফং অয এ এআ বতন প্রকায জবয ছাো ঢাকা ভানগযী এরাকাভুক্ত রভৌজাভৄর বত ম্প্রবত 

একটি বফরল জবযরয ভাধ্যরভ রভৌজা নক্সা  স্বেবরব প্রস্তত রয়রছ। আা ভানগযী জবয নারভ বযবচত। এআ 

জবযটি একটি ংরাধনী জবয । তরফ বধরক্ষত্রভুক্ত কর রভৌজায় কযাডািার জবযরয ভাধ্যরভ বফববন্ন রস্করর 

নতুন রভৌজা ম্যা প্রস্তত কযা রয়রছ বফধায় এরক  কযাডািার জবয ফরা মায়। ভানগযী জবয শুদৄ ঢাকা ভানগয 

এরাকায় বযচাবরত রয়রছ। 

 

রজানার জবয:- 

১৯৮৪ ারর রজানার জবয প্রফতডন কযা য়। প্ররতযক রজরায় এয একটি স্থায়ী কাঠারভা যরয়রছ। ফতডভারন ১৯টি 

রজানার ররটররভট বপ অরছ।  

াফ ডতয রজরাভরয জবয:-   

১৯৮৪ ারর  একটি ধ্যারদ জাযী করয এ ঞ্চরর জবয কাজ ারত রনয়া য় । বকন্ত ঈজাতীয় রন্তারলয 

কাযরণ যকায জবয কাম ডক্রভ ফন্ধ করয রদয়। তাআ ঈক্ত এরাকায় জবয কাজ ফাস্তফায়ন য়বন।  

 

 

ফাংরারদরয অন্তজডাবতক ীভানায রপ্রক্ষাট 

Rad Clif Commission’1947 

১৯৪৭ াররয ১৪ অগস্ট ভার এ ঈভারদরক বাযত াবকস্তান নারভ পৃথক দুটি স্বাধীন যাি বররফ স্বীকৃবত 

রদয়ায পূরফ ড ৩০/০৬/১৯৪৭ তাবযখ বিটি যকায স্যায ববযর রযডবিপরক রচয়াযম্যান করয ৫ দস্য বফবি  

Bengal Boundary Commission নারভ একটি কবভন গঠন করয। কবভরনয য ৪ দস্য ররন 

বাযরতয বফচাযবত শ্রী বফজন কুভায ভৄখাজী  বফচাযবত ব,ব বফর্শ্া এফং াবকস্তারনয বফচাযবত  অবু ারর 

রভাােদ অকযাভ  বফচাযবত এ,এ যভান। কবভরনয প্রধান কাজ বছর ফাংরারক বফবক্ত করয পূফ ড ফি, 
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বিভফি এফং অাভ প্ররদ সৃবি কযায বনবভি এরদয ভধ্যফতী ীভানা বনধ ডাযণ কযা। কবভন ১২/০৮/১৯৪৭ 

তাবযখ বররট  অারভয ীভানা ংক্রান্ত বযরাট ড র করযন। বযরাট ড প্রস্ততকারর কবভন ঈবয় ংরয 

জনগরণয কারছ Representation রচরয় গণবফিবপ্ত জাযী করযন। তৎরপ্রবক্ষরত রনক রগাষ্ঠী  ভর 

কবভরনয কারছ Representation প্রদান করযন। এরদয ভরধ্য বাযরতয কংরগ্র  াবকস্তারনয ভৄরীভরীগ 

ন্যতভ। করকাতায ঈয দাফী বছর ঈবয় রগাষ্ঠীয ভারঝ প্রফর। রনক রদনদযফারযয য কবভন ঐকযফি বিান্ত 

বনরত ব্যথ ড ন। এ বনরয় তুভৄর বফতরকডয য রযডবিপ বনরজআ বন্দু ংখ্যা গবযষ্ঠতা এফং ভৄবরভ ংখ্যা গবযষ্ঠতায 

বববিরত থ ডাৎ জরাআগুবে, নদীয়া, চবি যগনা, কুচবফায, যংপুয, কুবিয়া, মরায, খুরনা এফ রজরায় রমফ 

এরাকা ভৄবরভ ংখ্যা গবযষ্ঠ রফ এরাকা পূফ ড ফরি এফং রমফ এরাকা বন্দু ংখ্যা গবযষ্ঠ রফ এরাকা 

বিভফরি রযরখ একটি Boundary Line এরক রদন। এয বববিরতআ ১৯৪৭ রনয ১৪  ১৫ অগস্ট 

াবকস্তান  বাযরতয স্বাধীনতা রঘালণা কযা য়। 

Inter Diminion Agreement 1948 

রদ বফবারগয য দুরদরয ীভানা সুবনবদ ডি না থাকায়  ীভান্ত সুযবক্ষত বছর না। বফবক্ত রদ বারগয ক্রাবন্তররগ্ন 

দরর দরর ভানুল এ ফাংরা রথরক  ফাংরায় এফং ফাংরা রথরক এ ফাংরায় অরত থারক। এ বযরপ্রবক্ষরত ীভান্ত 

সুযক্ষাকরল্প দুরদরয ীভানা সুবনবদ ডি কযায ররক্ষয দুরদরয যকারযয ভারঝ ১৯৪৮ রনয ৬ রথরক ১৪ বডরম্বয 

ম ডন্ত নয়া বদবিরত এক ীভান্ত রেরন নুবষ্ঠত য়। এ রেররন বাযরতয ৭ জন এফং াবকস্তারনয ৫ জন দস্য 

বনরয় একটি কবভটি গঠন কযা য়। দুরদরয ভূবভ রযকড ড দপ্তযরক ীভানা বচবিত কযরনয দাবয়ে রদয়া য় এফং 

ফাংরারদ-বাযত ীভান্ত এরাকারক ৬টি রক্টরয বফবক্ত কযা য়। (১) ফাংরারদ-বিভফি (২) ফাংরারদ-অাভ 

(৩)ফাংরারদ-বত্রপুযা (৪) ফাংরারদ-রভঘারয় (৫) ফাংরারদ-বভরজাযাভ (৬) ফাংরারদ-ফাভ ডা। এ ৬টি রক্টরয 

কবভটি কাজ কযায ভয় ফাংরারদ-বিভফি রক্টরযয ভৄব ডদাফাদ, যাজাী রজরায নয়াফগঞ্জ  বফগঞ্জ থানা 

রয়রট, নদীয়া  কুবিয়া রজরায রদৌরতপুয  কবযভগঞ্জ থানা রয়রট গিা নদীয চযারনর ভাথাবািা নদীয ভধ্য 

ীভানা বনরয় বফরযাধ রদখা রদয়। এছাো পূফ ড ফাংরা-অাভ রক্টরয াথাবযয়া বর বযজাব ড পরযস্ট এফং কুবয়াযা 

নদীয ভধ্য ীভানা বনরয় বফরযাধ অয বকছু বফলরয় স্পিতা রদখা রদয়। 

 

Algore Bagge Trbunal’1950 

আা বনযনকরল্প ১৯৪৯ রন একটি োআবুযনার গঠন কযা য়। োআবুযনারর বাযরতয রক্ষ দস্য বনরয়াগ কযা য় 

ভারাজ াআরকারট ডয ভাননীয় বফচাযবত চন্দ্র রখযা অয়াযরক এফং াবকস্তারনয রক্ষ দস্য বনরয়াগ রদয়া য় ঢাকা 

াআরকারট ডয ভাননীয় বফচাযবত এভ াাফঈবদ্দনরক এফং সুআরডন সুবপ্রভরকারট ডয ভাননীয় বফচাযবত অররগায 

ফারগরক রচয়াযম্যান বররফ বনরয়াগ রদয়া য়। ঈক্ত োআবুযনার ীভান্ত ভস্যা বনযনকরল্প রফ বকছু বদক বনরদ ডনা 

প্রদান করযন।  

 

Noon-Neheru Agreement’1958 

অররগায ফারগয বিান্ত এফং পূফ ডায বিান্ত ভরয অররারক ীভান্ত বফরযাধ বনস্পবিকরল্প ১৯৫৮ রন বাযরতয 

প্রধানভন্ত্রী জয রার রনররু এফং পূফ ড াবকস্তারনয গবন ডয বপরযাজ খান নুন দুআ রদরয যযাি ভন্ত্রী ম ডারয় তফঠক 

করয একটি চুবক্তরত ঈনীত য়ায বনরদ ড রদন। আা নুন-রনররু চুবক্ত নারভ বযবচত। এ চুবক্তরত রফরুফােী 
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আঈবনয়নরক দুআ ংর বফবক্ত করয কুচবফায এফং যংপুয (ফতডভারন ঞ্চগে) রজরায ন্ত:ভুক্ত কযা য়। এ চুবক্তরি 

বছটভর বফবনভয়  দখরীয় এরাকা বফবনভয় এফং রছরে রদয়ায বফলরয় বিান্ত গৃীত য়।  

 

Shaikh-Swaran Shing Agreement’1959 

১৯৫৯ রন পুনযায় রখ-যণ বং চুবক্ত য়। এ চুবক্তয ভর রক্ষয বছর আরতা:পূরফ ড বজডত ীভানা বনধ ডাযরণয কাজরক 

ফাস্তরফ রূদান কযা। ীভান্ত বনযািা বনরয় অররাচনা কযা এফং বনরদ ডনা রদয়া ফাদো রম কর এরাকায় 

Demarcation ম্পন্ন কযা ম্ভফ য়বন রফ এরাকায় বকবারফ এফং বকরয বববিরত ীভানা বচবিত 

কযরণয কাজ এবগরয় রনয়া মায় র কর বফলরয় নীবতভারা ততবয কযা য়।  

 

Mujib-Indira Agreement’1974 

১৯৪৭ এয রযডবিপ এযায়াড ড রথরক শুরু করয ১৯৫৯ রনয রখ-যণ বং চুবক্ত এফং তৎযফতীরত মত ীভান্ত 

বফরযাধ এফং স্পিতা ঈদ্ভফ রয়রছ ফ বকছুরক স্পিীকযণ কযা য় ১৯৭৪ রনয ১৬ রভ তাবযরখ ম্পাবদত ভৄবজফ-

আবদযা চুবক্তয ভাধ্যরভ। এ চুবক্ত ফাস্তফায়রনয জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদরয ংবফধান ংরাধরনয প্ররয়াজনীয়তা 

রদখা রদয়। তাআ ংবফধান (র্ততীয় ংরাধন) অআন ১৯৭৪ নারভ ার ডারভরট একটি অআন া কযা য়। অআনটি 

১৯৭৪ রনয ২৭ নরবম্বয যািবতয েবত রাব করয এফং গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদরয ংবফধারনয ন্ত:ভুক্ত য়। এ 

অআরনয ৪ ধাযা নুারয চুবক্ত রভাতারফক ফাংরারদ  বাযরতয ভধ্যফতী ভূ-ীভানা বনধ ডাযরণয য যকাযী 

রগরজরট বফিবপ্ত দ্বাযা যকায রম তাবযখ ফণ ডনা করযন র তাবযখ রত ঈক্ত বফিবপ্তরত ফবণ ডত ন্ত:ভুক্ত এরাকা 

ফাংরারদরয যািীয় ীভানায ং রফ। বকন্ত ভৄবজফ-আবদযা চুবক্ত বাযরতয ার ডারভরট অজ নুরভাদন য় নাআ। 

বধকন্তু ৬.৫ বক.বভ. ীভান্ত এরাকা দ্যাফবধ ভীভাংবত থাকায় এখন রগরজট বফিবপ্ত জাযী য় নাআ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

জবযরয টুবকটাবক 

রভাঃ: রভাবভনুয যীদ 

চাজড বপায 

ঢাকা ররটররভট 

জবযকারর ভূবভ ভাবররকয রম বফলয় ম্পবকডত জানা প্ররয়াজন তা বনম্নরূ : 

রকান এরাকায় জবযকারর ফা ভাঠ-জবযর ভরত: ০২ টি কাজ ম্পন্ন কযা য় মথাক্ররভ নক্সা/ ম্যা প্রস্তত  রযকড ড 

প্রণয়ন। 
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ম্যা/ নক্সা  রযকড ড প্রস্তরতয স্তযগুররা বনম্নরূ : 

বফিবপ্ত প্রচায: 

জবয শুরুয পূরফ ড ভাআবকং  বত্রকায় বফিবপ্ত প্রকা, ব্যাক জনংরমাগ কযা য়। এ ভয় ভূবভ ভাবরকগণরক বনজ 

বনজ জবভয অআর/ জবভয ীভানা বচবিত করয যাখায জন্য এফং জবভয ভাবরকানায কাগজ দবরর ত্রাবদ ারনাগাদ 

ফস্থায় কারছ যাখায জন্য নুরযাধ কযা য় 

োবা ড ারব ড:  

রকান রভৌজায নক্সা ম্পূণ ড নতুন করয প্রস্তত কযায জন্য রম কাঠারভা স্থান কযা য় তাাআ োবা ড ারব ড। এ স্তরয 

রভৌজা ীভানা ফযাফয রনকগুররা োবা ড  াফ োবা ড রয়ট ফারনা য় মা বজএনএএ মরন্ত্রয ভাধ্যরভ পৃবথফীয 

রকান স্থায়ী রয়রটয াররক্ষ নতুন স্থাবত রয়রটয ফস্থান এয স্থাবনক ভান বনণ ডয় কযা য়। 

 

বকরস্তায়ায:  

এ স্তরয অবভনগরণয ায়তায় োবা ড রয়রটয াারে রযজবভন রভাতারফক প্রবতটি ভূবভখরণ্ডয বযভা-ক্ররভ 

তায প্রবতচ্ছবফ ব-70 বরট ংকন কযা য় মা ম্যা/নক্সা বররফ বযবচত। প্রজাস্বে বফবধভারা ১৯৫৫ রনয ২৭ 

(এ) বফবধ রভাতারফক বকরস্তায়ায কাজ কযা য়। 

 

খানাপুযী: 

এ ম ডারয় অবভনগণ নকায় বকরস্তায়াযকৃত প্রবতটি ভূবভখরণ্ডয ঈয ফস্থান-ক্ররভ পৃথক পৃথক দাগ নম্বয প্রদান 

করযন এফং ভাবররকয রযকড ড, দবররত্র  দখর মাচাআ করয ভাবররকয নাভ, ঠিকানা  ন্যান্য তথ্য খবতয়ারন 

বরবফি করযন এফং কাগজ-ত্রানুমায়ী রযকড ড  প্রস্তুত কযা য়। এ স্তরয ভূবভ ভাবরকরদয কাজ রচ্ছ অবভনদররক 

জবভয ভাবরকানা  দখর ংক্রান্ত প্রভাণাবদ ঈস্থান কযা। প্রজাস্বে বফবধভারা ১৯৫৫ রনয ২৬ বফবধ রভাতারফক 

খানাপুযীয কাজ কযা য়। 

 

বুঝাযত:  

বুঝাযত থ ড বুবঝরয় রদয়া। এ স্তরয খানাপুযী স্তরয প্রস্তুতকৃত রযকড ড অবভনদর কর্তডক রযজবভন রমরয় ভূবভ-

ভাবরকরদয এবযয়া খবতয়ান ফা চ ডা জবভয ভাবরকরক যফযা (বুঝাযত) কযা য় মা ভাঠ চ ডা নারভ বযবচত। 

চ ডা বফতযরণয তাবযখ রনাটি/ বত্রকায় বফিবপ্ত প্রচায/ এরাকায় ভাআবকং এয ভাধ্যরভ জাবনরয় রদয়া য়। ভূবভ 

ভাবরকগণ প্রাপ্ত চ ডায ঠিকতা মাচাআ করয রকানরূ  ংরাধন ফা বযফতডরনয অফশ্যক রর বনবদ ডি বডপুট পযভ 

পূযণ করয তা অবভরনয বনকট জভা বদরফন। ল্কা বপায ংবিি ক্ষগরণয শুনাবনয ভাধ্যরভ দ্রুত ঐ কর বফফাদ 

বনষ্পবি কযরফন। বুবঝরয় রদয়া য়। প্রজাস্বে বফবধভারা ১৯৫৫ রনয ২৭ বফবধ রভাতারফক বুঝাযত কাজ কযা য়। 

 

 

 

তবদক/ এরটরস্টন:  
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ব্যাক প্রচারযয ভাধ্যরভ তবদক স্তরযয কাজ ম্পাবদত য় কযাম্প বপর। তবদক স্তরযয কাজ ম্পাদন করযন 

একজন কানুনরগা ফা যাজস্ব বপায। জবভয ভাবরকানা ংক্রান্ত কর কাগজত্র  প্রভাণাবদ মাচাআ করয প্রবতটি 

বুঝাযত খবতয়ান প্রতযয়ন কযা য়। এ স্তরয ভূবভ ভাবরকগণ চ ডা  নক্সায় রকান ংরাধন প্ররয়াজন ভরন কযরর 

বফফাদ/ বডপুট  দাবখর কযরত ারযন এফং ঈভেক্ত প্রভাণ ঈস্থান করয তা ংরাধরনয সুরমাগ বনরত ারযন। 

তবদক-কৃত চ ডা জবভয ভাবরকানায প্রাথবভক অআনগত বববি বররফ বফরফবচত য়। তাআ এ স্তরযয কাজটি তযন্ত 

গুরুেপূণ ড। তবদক কাজ ম্পাদরনয য নকা  রযকড ড প্রজাাধাযরণয/ ভূবভ ভাবরকগরণয ৩০ বদন রদখায সুরমাগ 

থারক। প্রজাস্বে বফবধভারা ১৯৫৫ রনয ২৮ বফবধ রভাতারফক তবদক/ এরটরস্টন কাজ কযা য়। 

 

খো প্রকানা (বডব)  অবি দরয়য:  

তবদক কাজ ম্পাদরনয য নকা  রযকড ড প্রজাাধাযরণয/ ভূবভ ভাবরকগরণয রদখায জন্য ৩০ বদন ঈন্ুক্ত যাখা 

য়। এআ ভয়কার ঈরিখ করয কযাম্প বপ রত বফিবপ্ত প্রচায কযা য়। ভূবভ ভাবরকগরণয নারভয অদ্যাক্ষয 

নুমায়ী খবতয়ান ফা চ ডা ফণ ডক্রবভক ক্রভবফকা করয খবতয়ারন নতুন নম্বয রদয়া য়। তাআ তবদক-কৃত খবতয়ারনয 

নতুন নম্বয থ ডাৎ বডব নম্বযটি ংগ্ররয জন্য ভূবভ ভাবরকগণরক বনজ বনজ চ ডা খো প্রকানা (বডব) 

কযারম্প ঈবস্থত রত য়। বডবরত প্রকাবত খবতয়ান ম্পরকড কারযা রকান অবি ফা দাফী থাকরর যকায 

বনধ ডাবযত ১০ টাকায রকাট ড বপ রাবগরয় বনবদ ডি পযভ পূযণ করয ১৯৫৫ াররয প্রজাস্বে বফবধভারায  ৩০ বফবধরত 

অবি রক দারয়য কযা মায়। প্রজাস্বে বফবধভারা ১৯৫৫ রনয ২৯ বফবধ রভাতারফক খো প্রকানায (বডব) কাজ 

কযা য়। 

 

অবি রক শুনাবন: 

বডব চরাকারর গৃীত অবি ভাভরা ভ ংবিি ক্ষগণরক রনাটি ভাযপত িাত করয বনবদ ডি তাবযখ, ভয়  

স্থারন শুনাবন গ্রণ করয বনষ্পবি কযা য়। অবি রকরয রনাটি ররর অবি বপারযয েরুখ ঈবস্থত রয় 

কাগজ-ত্র  ভেবক্ত-তকড ঈস্থারনয সুরমাগ থারক। ক্ষগণ বনজ বনজ দাফী অবি বপারযয বনকট ঈস্থান 

কযরত ারযন। অবি বপায ক্ষগণরক শুনাবন বদরয় যায়/ অরদ রক নবথরত বরবফি করয তাঁয বিান্ত 

জানারফন এফং খবতয়ান ফা রযকরড ড প্ররয়াজনীয় ংরাধন কযরফন। ভাপ্ত রর রভৌজা য়াযী অবি রক শুনাবন 

শুরু য়। প্রবতটি অবি রকরয যারয়য নকর কব ঈঠারনা মায়। প্রজাস্বে বফবধভারা ১৯৫৫ রনয ৩০ বফবধ 

রভাতারফক অবি রক শুনাবনয কাজ কযা য়। 

 

 

অীর শুনাবন: 

 অবিয যারয় ংক্ষুব্ধ-ক্ষ অীর দারয়য কযরত ারযন। বনধ ডাবযত রকাট ড বপ এফং কাটি ডজ রায 

ররটররভট বপায ফযাফয অরফদন দাবখররয ভাধ্যরভ ংবিি অবি ভাভরায যারয়য নকর গ্রণ কযরত রফ। 

বনবদ ডি পযভ পূযরণয ভাধ্যরভ ঐ নকর অীর দারয়য কযরত রফ। ংবিি ক্ষগণরক রনাটি ভাযপত িাত করয 

বনবদ ডি তাবযখ, ভয়  স্থারন শুনাবন গ্রণ করয অীর বনষ্পবি কযা য়। প্রজাস্বে বফবধভারা ১৯৫৫ রনয ৩১ বফবধ 

রভাতারফক অীর শুনাবন কযা য়। 
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চূোন্ত মাঁচ: 

 অীর শুনাবন ভাপ্ত য়ায য রভৌজায খবতয়ান  নক্সা/ ম্যা চূোন্তবারফ যীক্ষা করয খবতয়ারনয 

রপয়ায কব  ম্যা বরটয কাবরকযরণয কাজ ভাপ্ত কযা য়। প্রজাস্বে বফবধভারা ১৯৫৫ রনয ৩২ বফবধ 

রভাতারফক চূোন্ত মাঁচ কযা য়। 

 

চূোন্ত প্রকানা: 

 খবতয়ান  ম্যা ভৄররণয য রযকরড ডয চূোন্ত প্রকানা রদয়া য়। এরক্ষরত্র রকান কাগজরত্রয প্ররয়াজন য় 

না। শুদৄভাত্র যকায বনধ ডাবযত প্রবতটি ভৄবরত ম্যা ৩৫০ টাকা জভা বদরয় ংবিি বপ রত ংগ্র কযা মারফ। 

প্রকানা কযারম্প রভৌজায রযকড ড ফ ডাধাযরণয ফগবত  বযদ ডরনয জন্য ৩০ কাম ডবদফ ঈন্কু্ত যাখা য়। প্রজাস্বে 

বফবধভারা ১৯৫৫ রনয ৩৩ বফবধ রভাতারফক চূোন্ত প্রকানা কযা য়। 

 

চূোন্ত প্রকানায য খবতয়ান  ম্যা ংরাধন: 

 চূোন্ত প্রকাবত খবতয়ান  ম্যারয কযবণক ভুর/ তঞ্চকতা বযরবক্ষত রর রজানার ররটররভট বপায 

ফযাফয অরফদন কযায সুরমাগ যরয়রছ। ারব ড এে ররটররভট ম্যানুয়ার ১৯৩৫ এয ৫৩৩  ৫৩৪ বফবধরত খবতয়ান 

ংরাধন এফং ৫৩৭ বফবধরত ম্যা ংরাধন কযা য়। 

কযবণক ত্রুটি ংরাধন: প্রজাস্বে বফবধভারা ১৯৫৫ রনয ৪২ (বফ) বফবধ রভাতারফক কযবণক ত্রুটি ংরাধন কাজ কযা 

য়। 

 

রযকরড ড কযবণক ত্রুটিভ বনম্নরূ : 

 নারভয কযবণক ভুর 

 দারগয বস্যায কযবণক ভুর 

 গাবণবতক ভুর 

 

ম্যা/ নক্সায় ত্রুটিভৄ বনম্নরূ : 

o দারগয বস্তে বফদ্যভান এফং ববরঈরভ রযকড ড য়া রত্ত্ব নকায় ভুরক্ররভ দাগ নম্বয না ফা। 

o কভনফাঈোযী ভুক্ত খার, নদী, যাস্তা আতযাবদ ঠিকবারফ বচবিত না কযা। 

o খার, নদী, যাস্তা আতযাবদয এবযয়ায ারথ াভঞ্জস্য রযরখ নকায় ডট রাআরন বচবিত কযা। 

o ফদয নুমায়ী দাগ নম্বয, ফাটা দাগ, ছুট দাগ, দারগয এবযয়া আতযাবদ ংরাধন কযা। 

o দাগ নম্বয, দারগয এবযয়ায অঈট রাআন, অরাভত আতযাবদয স্পিতা দুয কযা। 

o ার্শ্ডফতী রভৌজায নাভ, বট নম্বয, রথাকা রাআন, নকা বরযানাভ, জবযরয রস্কর আতযাবদ 

ঠিকবারফ ররখা না থাকরর তা স্পি করয ররখা। 

 

রযকড ড তঞ্চকতা ংরাধন:  
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চূোন্ত প্রকানায পূরফ ড রযকরড ডয রম রকান জাবরয়াবত ররটররভট বপারযয নজরয এরর তা  ১৯৫৫ াররয প্রজাস্বে 

বফবধভারায ৪২(ক)  ৪২(খ) বফবধরত ংরাধন রমাগ্য রত ারয। 

 

জাবরয়াবত ভ বনম্নরূ রত ারয: 

 ক) ববরঈরভ বফধবারফ ঘলাভাজা  কাটাকাটি করয নাভ  দাগ বযফতডন। 

 খ) নারভয বস্যা বযফতডন। 

 গ) নতুন নাভ ংরমাজন। 

 ঘ) দারগয এবযয়া বযফতডন। 

 ঙ) অবি/ অীর স্তরয রনাটি রগান করয একতযপাবারফ যায় াবর। 

 চ) ভুয়া ব্যবক্তরক দাঁে কবযরয় শুনাবন ম্পাদন এফং তঞ্চকতা-পূণ ড যায় াবর। 

 ছ) অবি/ অীর রকরয যারয়য য কাটাকটি করয যায় বযফতডন এফং তদনুয়াবয় যায় তাবভর। 

 জ) যায় তাবভর না য়ায় ঠিক রযকড ড প্রস্তুত না য়া। 

 

খবতয়ান প্রাবপ্ত স্থান : 

 চূোন্ত  প্রকানা কারীন যকায বনধ ডাবযত ভল্য বযরাধ াররক্ষ ঈরজরা ররটররভট 

           বপরয অতাধীন খবতয়ান চূোন্ত প্রকানা কযাম্প রত ংগ্র কযা মায়। 

 চূোন্ত প্রকানা ভানারন্ত ংবিি রজরা প্রারকয দপ্তরয রযকড ড স্তান্তয কযা য়। 

 রযকড ড স্তান্তরযয য রজরা প্রারকয রযকড ড রুভ রথরক খবতয়ারনয াটি ডপাআড কব (চ ডা) ংগ্র 

          কযা মায়। 

 ংবিি রজরায রজরা প্রাক রযকরড ডয কাস্টবডয়ান। 

 রজরা প্রারকয রযকড ড রুভ ছাো ন্য রকান দপ্তয রত খবতয়ারনয াটি ডপাআড কব (চ ডা) ংগ্ররয 

          সুরমাগ রনআ। 

 

রভৌজা ম্যা প্রাবপ্ত স্থান:  

 চূোন্ত  প্রকানা-কারীন যকায বনধ ডাবযত ভল্য বযরাধ াররক্ষ চূোন্ত ঈরজরা ররটররভট  

          বপরয অতাধীন প্রকানা কযাম্প রত রভৌজা  ম্যা ংগ্র কযা মায়; 

 চূোন্ত প্রকানা ভানারন্ত রজরা প্রারকয দপ্তরয রযকড ড ববরঈরভয ারথ রভৌজা ম্যা স্তান্তয কযা য়। 

 স্টক থাকা াররক্ষ রভৌজা ম্যারয বপ্ররটড কব রজরা প্রারকয রযকড ডরুভ রথরক ংগ্র কযা মায়। 

 রভৌজা ম্যারয কাস্টবডয়ান বযচারক (জবয), ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তয,রতজগাঁ, ঢাকা-১২০৮। 

 ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরয রভৌজা ম্যারয পরটাকব রদয়ায ব্যফস্থা অরছ। 

 দযখারস্তয ভাধ্যরভ বনধ ডাবযত বপ বযরাধ াররক্ষ রভৌজা ম্যারয পরটাকব ংগ্র কযা মায়। 

 রভৌজা ম্যা ছাো  ন্যান্য  ম্যা রমভন, থানা ম্যা, রজরা ম্যা  ফাংরারদ ম্যা ভূবভ রযকড ড  জবয 

বধদপ্তয রত ংগ্ররয সুরমাগ অরছ। 
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ন্যান্য ম্যা : 

 রভৌজা ম্যা ছাো বনম্নফবণ ডত ম্যাভ বযচারক (জবয), ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তয,  

           রত ংগ্র কযা মায়। 

 থানা ম্যা (ভৄবরত)। 

 রজরা ম্যা (ভৄবদত), াদা-কাররা। 

 রজরা ম্যা (ভৄবরত), যবঙন। 

 ফাংরারদ ম্যা, (ভৄবরত)। 

 

প্ররয়াজনীয় বপ: 

জারফদা নকররয অরফদনরত্রয ঈয ১০ টাকায রকাট ড বপ  পবর এফং নকররয রব্দয বযভারণয ঈয বববি/ 

বাফ করয ২.৫০ টাকা রত রফ ডাচ্চ ২০ টাকায রকাট ড বপ দাবখর কযা রারগ। 

 

চূোন্ত প্রকানা  রগরজট বফিবপ্ত : 

 রভৌজা নকা চূোন্ত মাঁচ করয ছাারনায য ১৯৫৫ রনয প্রজাস্বে বফবধভারায ৩৩ বফবধরত চূোন্ত  

           প্রকানা  রদয়া য়। 

 চূোন্ত প্রকানায ভয়কার ৩০ বদন; 

 যকায বনধ ডাবযত ভরল্য খবতয়ান  নকা ক্রয় কযা মায়। 

 চূোন্ত প্রকানা-কারীন ১৯৩৫ রনয এ. এ. ম্যানুয়াররয ৫৩৩, ৫৩৪  ৫৩৭ নং বফবধরত 

          রযকড ড  নক্সা ংরাধরনয অরফদন কযা মায়। 

 তঞ্চকতায জন্য ৫৩৩,ছাাজবনত কযবণক ভুররয জন্য ৫৩৪ এফং নক্সয ত্রুটিয জন্য ৫৩৭ নং  

          বফবধরত অরফদন কযা মায়। 

 চূোন্ত প্রকানা রল য়ায রয চূোন্ত প্রকানায নদ প্রস্তুরত এফং ফবণ ডত দযখাস্তভ বনষ্পবিরত 

          ৬০ বদন ভয় থারক। 

 বভরক ভ বনষ্পবি রর ১৯৫৫ াররয প্রজাস্বে বফবধভারায ৩৪(২) বফবধরত রগরজট বফিবপ্ত জাবয  

          কযা য়। 

 রগরজট বফিবপ্ত ভাপ্ত রর জবয বফবাগ নকা  রযকড ড ংরাধরনয জন্য রকান অরফদন গ্রণ  

          কযরত ারয না। 

 

স্তয-বববিক তাভাবদকার 

তাভাবদ  অীর বনষ্পবি: 

 অবি রকরয যায় রঘালণায ৩০ বদরনয ভরধ্য ংক্ষুব্ধ ক্ষ ১৯৫৫ াররয প্রজাস্বে বফবধভারায ৩১ বফবধরত 

অীর রক দারয়য কযরত ারযন। 

 ৩০ বদন ভয় বতক্রান্ত রর তাভাবদ রদারল দুি রফ। 

 তাভাবদ রর সুবনবদ ডি কাযণ দ ডারনা াররক্ষ ররটররভট বপায এয নুকূরর তাভাবদ  
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          ভকুরপয দযখাস্ত  

াধাযণত বতনটি কাযরণ তাভাবদ ভকুপরমাগ্য রত ারয। 

 ক) ভূবভ ভাবরক বফরদর ফস্থান কযরর, 

 খ) াাতারর ববতড রথরক বচবকৎা গ্রণ কযরর,  

 গ) কাযাগারয ন্তযীন থাকরর। 

অবি রকরয ন্যায় অীর রকরয রনাটি ররর রনাটিরয তাবযখ নুমায়ী ভূবভ ভাবরকরক অীর বপারযয 

েুরখ ঈবস্থত রয় কাগজত্র  ভেবক্ততকড ঈস্থান কযরত য়। অবর রকরয যারয়য নকর কব ংগ্র কযা 

মায়। 

 

 

বফববন্ন প্রকায ম্যা  খবতয়ান এয বফক্রয়ভল্য বনম্নরূ: 

 

ক্রবভক অআরটরভয নাভ বনধ ডাবযত ভৄল্য 

১ রভৌজা ম্যা (ভৄবরত) ৩৫০.০০ 

২ রভৌজা ম্যা (পরটাকব) ৩০০.০০ 

৩ থানা ম্যা (ভৄবরত) ৫০০.০০ 

৪ রজরা ম্যা (ভৄবরত), াদা-কাররা ৫০০.০০ 

৫ রজরা ম্যা (ভৄবরত), যবঙন ৭৫০.০০ 

৬ ফাংরারদ ম্যা (ভৄবরত) ১২৫০.০০ 

৭ খবতয়ান (ভৄবরত) ৬০.০০ 

  

 

 

ল্যাে ারব ড োআবুযনার : 

রভৌজায চূোন্ত প্রকানা  রগরজট বফিবপ্তয য ১৯৫০ রনয প্রজাস্বে অআরনয ১৪৫ এ (২) ধাযায় গঠিত ল্যাে ারব ড 

োআবুযনারর রযকড ড ংরাধরনয জন্য ভাভরা কযা মায়।  রগরজট বফিবপ্ত প্রকারয য ল্যাে ারব ড োআবুযনারর ভাভরা 

কযা মায়।  ভাভরা দাবখররয ভয় ১ (এক) ফছয।  ঈভেক্ত কাযণ দ ডারনা াররক্ষ বতবযক্ত ১ ফছয ভয় ায়া 

মায়।  ল্যাে ারব ড োআবুযনারর যারয়য বফযীরত ল্যাে ারব ড অীর োআবুযনারর অবর ভাভরা দারয়য কযা মায়।  

ন্যবদরক  ল্যাে ারব ড অীর োআবুযনারর অরদরয বফরুরি ভাভান্য সুবপ্রভ রকারট ডয াআরকাট ড বডববরন অবর 

কযা মারফ। 

 

ারব ড োআবুযনাররয যায় তাবভর:  

 ল্যাে ারব ড োআবুযনাররয যায় ংবিি োআবুযনার বনরজ তাবভর করযন না। 

 প্ররদয় যায় তাবভররয জন্য ংবিি ররটররভট বপ  রজরা প্রারকয দপ্তরয রপ্রবযত রয় থারক। 
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 রভৌজায ববরঈভ ফাঁধাআ রয় ররটররভট বপ, রজরা প্রাক  যায বপর রপ্রযণ না করয থাকরর 

ররটররভট বপায ঐ যায় তাবভর কযরফন। 

 

 বকন্ত রজরা প্রারকয দপ্তরয রভৌজায ফাঁধাআ ববরঈভ স্তান্তয রয় রগরর রজরা প্রাক এয ধীনস্থ কাযী 

কবভনায (ভূবভ) যায় তাবভর কযরফন। 

 

রযকড ড ার নাগাদ কযণ  ংযক্ষণ : 

 রজরা প্রাক এয রক্ষ কাযী কবভনায (ভূবভ) ১৯৫০ রনয প্রজাস্বে অআরনয ১৪৩ ধাযানুমায়ী রযকড ড 

ারনাগাদ করয থারকন। 

 একআ অআরনয ধীরন ১৯৫৫ রনয প্রজাস্বে বফবধভারায ২৩ নং বফবধয ৩ নং ঈবফবধরত কযবণক ভুর 

ংরাধরনয ক্ষভতা রজরা প্রাক এয রক্ষ কাযী কবভনায (ভূবভ) ফা যাজস্ব বপাযরক রদয়া অরছ। 

 একআ বফবধভারায ২৩ (৪) নং ঈবফবধরত তঞ্চকতা ভরক বারফ বরবফি রযকড ড ংরাধরনয ক্ষভতা 

রকফরভাত্র রজরা প্রাক  বতবযক্ত রজরা প্রাকরক রদয়া রয়রছ। 

 স্তান্তরযয রক্ষরত্র, ভূবভ ভাবররকয ভতুযরত ঈিযাবধকারযয রক্ষরত্র, ফরদাফস্ত প্রদারনয রক্ষরত্র, ভূবভ ভাবরক 

কর্তডক বযতযাগ কযায কাযরণ, নদী বকবস্ত  য়বস্তয কাযরণ, বধগ্ররণয কাযরণ কাযী কবভনায (ভূবভ) 

নাভজাযী ফা জভা বফবারগয/ বভঈরটরনয ভাধ্যরভ চূোন্তবারফ প্রকাবত রযকড ড ংরাধন করয থারকন। 

 ১৯৫০ রনয প্রজাস্বে অআরনয ১৪৯ (৪) ঈ-ধাযানুমায়ী চূোন্তবারফ প্রকাবত রযকরড ড রফানাপাআড বভরস্টক 

ংরাধরনয ক্ষভতা যকারযয ঈয ন্যস্ত অরছ। 

 রযকড ড ম্যানুয়ার, ১৯৪৩ নুমায়ী রযকড ড যক্ষণারফক্ষরণয াবফ ডক দায় দাবয়ে কাররক্টরযয। 

 

জরুবয িাতব্য: 

 ভূবভ রযকড ড  জবয বধদপ্তরযয রযকড ড  ম্যা প্রণয়রনয কাজ ম্পূণ ড স্তয বববিক। 

 বনভু ডর রযকড ড প্রণয়রনয স্বারথ ড বফববন্ন স্তরয পৃথক কভ ডকতডা-কভ ডচাযী বনরয়াবজত থারকন। 

 ভাঠ চ ডা যকাযীবারফ বুঝাযত-তবদক স্তরয বফনাভরল্য বফতযণ কযা য়। বফফাদ, অবি  অীররয যারয় 

রযকড ড ংরাবধত রর ংবিি কভ ডকতডা বনরজ স্বাক্ষরয  ংরাবধত চ ডা বফনাভরল্য যফযা কযরফন। 

 রজানার/ ঈরজরা ররটররভট বপরয রযকড ডরুভ রথরক অবি  অীররয যারয়য জারফদা নকর ছাো 

রকান চ ডা  ম্যারয াটি ডপাআড কব/ নুবরব যফযা কযা য় না। 

 বধদপ্তয রত বনধ ডাবযত ভরল্য পূফ ডফতী জবয মথা বএ/ এএ/ অযএ জবযরয ম্যা ফা চ ডা (ভজুদ 

থাকা াররক্ষ) যফযা কযা য়। 

 জবয চরাকারীন ফদয বপ, খবতয়ান  ম্যা ভল্য বডবঅয এয ভাধ্যরভ গ্রণ কযা য়। বডবঅয ফবভূ ডত 

ররনরদন ম্পূণ ড বনবলি মা দুনীবতয ম ডায়ভুক্ত যাধ এফং প্ররমাজয রক্ষরত্র ঈধ ডতন কর্তডক্ষরক ফবত কযরত রফ। 

জবয ংক্রান্ত রকান ববরমাগ ম ডায়ক্ররভ ংবিি ঈ কাযী ররটররভট বপায, কাযী ররটররভট 

বপায, চাজড বপায, রজানার ররটররভট বপায  ভাবযচারকরক জানারত রফ। 
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রজানার ররটররভট বপ, ঢাকা। 

 

ভূবভ ভানুরলয জীফরনয রচরয় বত ভল্যফান একটি রভৌবরক ঈাদান। ভানফ জীফন তথা বফর্শ্িহ্মারণ্ডয ফবকছুয 

বস্তে এ ভূবভরক বনরয়। তাআরতা ভূবভ বনরয় মত যাধ ংগঠন। ভূবভয সুষ্ঠ ুব্যফায  এয সু-ব্যফস্থানা বনবিত 

কযায ভাধ্যভআ সুশৃির ভাজ বফবনভ ডাণ ম্ভফ। রদর ক্রভাগত জনংখ্যা বৃবিয ারথ ারথ ভাথাবছু ভূবভয বযভাণ 

কভরছ। যবদরক বদন বদনআ ভূবভয ভল্য বৃবি ারচ্ছ; ঈিযাবধকায সূরত্র বফবাজন ফা ক্রয়বফক্ররয়য ভাধ্যরভ ভূবভ 

খবণ্ডত রচ্ছ। রকঈ ভাবরকানা াযারচ্ছন, অফায রকঈ ভাবরকানা রাব কযরছন। অয এযআ ভারঝ ঈদ্ভূত রচ্ছ 

ভাবরকানা বনরয় বফরযাধ। এ ভস্ত ভস্যা বনযরনয ররক্ষয ভূবভ জবযরয  বদক বনরদ ডনাভরক নক্সা  খবতয়ান 

ততবয ভূবভয ভাবরকানা বফরযাধ বনষ্পবিরত বফরল ফদান যারখ। াাাব কর প্রকায যকাযী ম্পবিয নক্সা  

ভাবরকানা ঠিকবারফ বচবিত য়। ভূবভ জবযরয ভাধ্যরভ একবদরক রমভন ভূবভয নক্সা  রযকড ড  প্রস্তুত,  ন্যবদরক 

প্রবতখে ভূবভয রেণী বফন্যা কযা মায়। এয পরর রেণী বববিক খাজনা বনরূণ করয যাজস্ব অয় ফহুগুরণ ফাোরনা 

মায়। এ প্ররয়াজরনআ ভেরগ ভেরগ ভূবভ জবয কাম ডক্রভ বযচাবরত রয়রছ এফং এখন রচ্ছ। ভূবভ জবযরয ভত একটি 

বতগুরুেপূণ ড কাম ডক্রভ সুষ্ঠবারফ বযচারনা কযায জন্য ঠিক  বনখু  ত রযকড ড প্রস্তুরতয াাাব ঠিক রযকড ড 

প্রস্তুত কযা একান্ত বযাম ড। একারজ ভাঠ ারব ডয়ায, ল্কা বপায, তবদক, অবি  অীর বপাযরদয জবভয 

পূফ ডফতী রযকড ড  দবরর ত্র বনরয়আ ার রযকড ড প্রস্তুরতয কাজটি বনবফেবারফ কযরত য়। ভূবভ জবয কারজ ার 

রযকড ড সৃজরনয জন্য রম ভস্ত কাগজত্র ভরত প্ররয়াজন য় : 

 

(১) পূফ ডফতী রযকরড ডয চ ডা; 

(২) খাবযজ চ ডা (মবদ থারক) 

(৩) ক্রয়সূরত্র ভাবরক রর রযবজবিকৃত দবরর ফা দবরররয াটি ডপাআড কব 

(৪) বনরারভ ক্রয় রক্ষরত্র ফয়নাভা এফং দখরনাভা 

(৫) যকায/ংস্থা কর্তডক ফরদাফস্ত/ফযাদ্দ ভরর ভাবরক রর তায স্বরক্ষ প্রভাণ/দবরর/ফযাদ্দত্র 

(৬) অদাররতয অরদভরর ভাবরক রর অরদরয কব এফং দখর প্রদারনয প্রভাণ/দখরনাভা (মবদ থারক) 

(৭) বছয়তভরর ভাবরক রর বছয়তকাযীয ভতুযয রয বছয়ত প্ররফট কযা রয় থাকরর তায প্রভাণ/অরদ 

(৮) দান/ঈআর/রফা ভরর ভাবরক রর তদংক্রান্ত রযবজবি দবরর 

(৯) বফবনভয় ম্পবি রর বফবনভয় স্তান্তয/ দবরর 

(১০)  ববব তাবরকা রত ফভৄক্ত কযা রর ফভৄক্ত অরদ ফা অরদরয াটি ডপাআড কব 

(১১) ঈিযাবধকায সূরত্র ভাবরক রর মথামথ কর্তডক্ষ কর্তডক পাযারয়রজয কব ফা ফটননাভা অনুলবিক  

ন্যান্য কাগজত্র 

(১২) ন্য রম রকান বারফ ভাবরক রর ভাবরকানা জডরনয স্বরক্ষ দবরর 

(১৩) খাজনায দাবখরা এফং 

(১৪)  দখররয স্বরক্ষ দবরর/প্রভাণ (মবদ থারক) 
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এ ভস্ত কাগজরত্রয ভরধ্য দবরর একটি গুরুেপূণ ড নুলি। অআনগত-বারফ ম্পবি স্তান্তরযয ভৄর ভাধ্যভ ররা 

একটি রযবজবি দবরর। তড  ফস্থা রবরদ এগুবর বফববন্ন যকরভয রয় থারক। অভারদয অররাচনা ভরত এখারনআ; 

রদখা মাক, কত যকরভয দবরর ায়া মায় এফং এগুবরয কাম ডকাবযতা রকভন : 

 

১। াপ কফরা দবরর : রকান ভূবভয ভাবরক রকান ব্যবক্তয নুকূরর ঈভেক্ত ভরল্যয বফবনভরয় রকান ম্পবি স্তান্তয 

কযরত চাআরর যকায বনধ ডাবযত ঈভেক্ত স্টযারম্প দবরর বররখ াফ-রযবজবি বপর ঈবস্থত রয় দাতা  গ্রীতায 

স্বাক্ষয প্রদারনয ভাধ্যরভ ম্পবি স্তান্তয প্রবক্রয়া। এ প্রবক্রয়ায় দাতা তায বফক্রয়কৃত ম্পবিরত ভাবরকানা াযান এফং 

গ্রীতা ভাবরকানা রাব করযন । এরূ দবররর দাতায ভাবরকানায ঈৎ ঈরিরখ যাবয স্তান্তয য়, রকান রূ তড 

অরযা কযা থারক না।  

 

২।  দানত্র দবরর : রম রকান ম্প্রদারয়য ররারকয ভরধ্য ম্পাবদত  রযবজবিকৃত দবরর। এরূ দবররর (ক) রকান 

ভল্য গ্রণ কযা য় না (খ) রকান তড থারক না (গ) দান গ্রীতা কর যকরভয বধকায  ম্পবি ংক্রান্ত ক্ষভতা 

প্রাপ্ত ন। 

দান ত্র একফায রযবজবি রয় রগরর বনম্নফবণ ডত রক্ষরত্র অদাররতয বিান্ত ব্যতীত দান প্রতযাায কযায সুরমাগ রনআ: 

  স্বাভী স্ত্রীরক ফা স্ত্রী স্বাভীরক দান কযরর; 

  দাতা  গ্রীতায ভরধ্য বফফা বনবলি রর; 

  দান গ্রীতায ভতুয রর; 

  দান দকা বররফ প্রদান কযা রর; 

  দারনয ম্পবি গ্রীতা রত রফদখর রর; 

  দানকৃত ম্পবিয ভল্য বৃবি ঘটরর; 

  দানকৃত ম্পবি অকারয বযফতডন ফা বযফধ ডন ঘটরর; 

  দাতা দারনয বযফরতড ন্য বকছু ররয় থাকরর; 

 

৩। রফা দবরর : শুদৄভাত্র ভৄবরভ ম্প্রদারয়য ররারকয ভরধ্য ম্পাবদত  রযবজবিকৃত দান দবরর। এরূ দবরররয 

তড ররা : 

  রকফরভাত্র ন্তুি বচরি ম্পাবদত  রযবজবিকৃত দবরর; 

  রফা গ্রীতা প্রাপ্ত ম্পবিরত দান, বফক্রয়, বযফতডন ফা বযফধ ডন আতযাবদ কযায ক্ষভতা যারখন। 

  দাতায স্বে ম্পূণ ডবারফ যবত রয় গ্রীতায ঈয ফতডায়; 

  দাতায মবদ রকান দাফী থারক ররক্ষরত্র রফা শুি রফ না ফযং ফাবতর ফরর গণ্য রফ। 
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৪। রফা বফর এয়াজ : এটা ভৄবরভ ম্প্রদারয়য ভরধ্য এক প্রকায দান দবরর। এ প্রকায দবররর দাতা ন্তুি বচরি 

গ্রীতায বনকট রথরক বফত্র রকাযান যীপ, জায়নাভাজ, তবফ, রভাযানায টাকা ফা ন্য রকান বকছু রমভন অংটি, 

ঘবে আতযাবদয বফবনভরয় দান ত্র ম্পাদন  রযবজবি করয রদন। 

এরূ দবরররয তফবিয ররা : 

  দান ফশ্যআ রকান বকছুয বফবনভরয় রত রফ; 

  দানকৃত ম্পবি তডবফীন রফ; 

  রফাবফর এয়াজ গ্রীতা ম্পবিরত মাফতীয় যকরভয স্তান্তয  বযফতডরনয বধকাযী রফন; 

  রফাবফর এয়াজ দবরর দাতায স্বারথ ড রকান প্রকায স্বে ংযবক্ষত রফ না; 

  এরূ স্বে ংযবক্ষত রর দানত্র শুি রফ না; 

  রফাবফর এয়াজ দবরর ফশ্যআ রযবজবি কযরত রফ; 

  রফাবফর এয়াজ মবদ টাকায বফবনভরয় য়াবযক্রভ নুারয ৩ ধা ঈরয ফা নীরচয রকান  

ব্যবক্তয নুকূরর কযা য় ররক্ষরত্র দান দবরর ম্পাদরনয ৪ ভারয ভরধ্য গ্রক্রয় রভাকদ্দভা কযা রমরত ারয। 

 

৫।  এয়াজ বযফতডন দবরর : রম রকান ব্যবক্তফরগ ডয, একআ ফং ফা ম্প্রদারয়য ব্যবক্তফরগ ডয ভরধ্য তারদয বনজ বনজ 

স্বে দখরীয় জবভ রবাগ দখররয সুবফধারথ ড এরকয জবভ রযয ারথ বযফতডন করয দখর কযায চুবক্তআ রচ্ছ  

এয়াজ বযফতডন দবরর। 

এপ্রকায দবরররয তফবিয ররা : 

  এ প্রকায দবরর ফশ্যআ রযবজবি কযরত রফ; 

  এয়াজকাযীরদয প্ররতযরকয ঈয বযফবতডত বনজ বনজ অতাধীন ম্পবিয স্বে বুঝারফ; 

  বযফবতডত চুবক্ত ভান্য কযা যস্পরযয ঈয ফাধ্যতাভরক রফ। 

 

৬। ফটননাভা দবরর (Co-sharer by inheritance): Co-sharer by purchase ঈিযাবধকায সূরত্র প্রাপ্ত 

ম্পবি যীকগরণয ভরধ্য দখররয বববিরত বফবাজন করয রনয়া দবরররক ফণ্টন দবরর ফরর। 

এরূ দবরররয তড ররা : 

  কর যীকগণ ক্ষভুক্ত রয় দবরর ম্পাদন  স্বাক্ষয করয রযবজবি কাজ রল কযরফন। মবদ 

একজন যীক দবররর স্বাক্ষয না করযন তরফ ফণ্টন শুি রফ না; 

  ফটননাভা দবরর রযবজবি রত রফ; 

  যীকগণ অরাল ফটনভরত ফণ্টন কযরত আচ্ছুক না রর অদাররতয ভাধ্যরভ ফণ্টন কাম ডকযী কযা 

রমরত ারয; 

  যীকগণ রযজবভরন ং নুমায়ী ম্পবি বাগ ফারটায়াযা করয বনরয় দবরর ম্পাদন  রযবজবি 

করয বনরর ঐ দবরর যফতীরত স্বরেয একটি সুদৃঢ় বববি ততবয কযরত ারয; 
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  এরূ দবররর প্রাপ্ত ম্পবি যফতীরত য়াবযগণ াবন্তপূণ ডবারফ দখর  স্তান্তরযয ক্ষভতা প্রাপ্ত 

রফন। 

 

৭। বছয়ত নাভা দবরর : বছয়তনাভা থ ড বছয ভরনানয়ন ত্র ফা আচ্ছাত্র। এটি এক ধযরনয ঈআর। ভৄরভান 

ভতুযয পূরফ ড তায ঈিযাবধকাযী ফা ন্য কারযা নুকূরর রম বরবখত আচ্ছা ব্যক্ত করয মান তাাআ বছয়ত নাভা বারফ 

বযগবণত য়। ফতডভারন বছয়ত নাভায রতভন প্রচরন রনআ। 

বছয়ত নাভায তফবিয ররা : 

 

  রকান ভৄরভান তায ঈিযাবধকাযী ফা ন্য কারযা নুকূরর বছয়তনাভায ভাধ্যরভ ম্পবি বফতযণ 

কযরত ারযন;  

  ঈিযাবধকাযী কররয ভরধ্য বফতযণ না করয মবদ শুদৄভাত্র একজরনয ভরধ্য বফতযণ করযন তরফ 

বছয়তকাযী তায রভাট ম্পবিয  ংরয রফী বছয়ত কযরত াযরফন না। র্ততীয় ব্যবক্তরক বদরর একআ বারফ 

বদরত রফ; 

  মবদ  ংরয রফী বছয়ত কযা য় ররক্ষরত্র বছয়তকাযীয ফতডভারন বছয়তকাযীয 

য়াবযগরণয দাফীয রপ্রবক্ষরত  ংরয রফী ম্পবি য়াবযরদয নুকূরর রপযত অরফ; 

  বছয়তকাযীয কর য়াবযরদয ভরধ্য বছয়তসূরত্র ম্পবি ফবটত রয় থাকরর এফং করর তা 

রভরন বনরর ঐ বছয়তনাভা মথামথবারফ কাম ডকযী রফ। বকন্তু য়াবযরদয ভরধ্য রকঈ মবদ ঈা ভান্য করযন তরফ 

তা পূণ ডবারফ কাম ডকয রফ না; 

  বছয়তকাযী তায ম্পবি এক ফা একাবধক  ব্যবক্তয ভরধ্য বছয়তনাভায ভরধ্য ফণ্টন করয রগরর 

তায ভতুযয য য়াবযরদয রম রকান একজরনয দাফীয রপ্রবক্ষরত প্রাকগণ  ং ারফন। ফবি ম্পবি 

ঈিযাবধকাযীরদয ভরধ্য বস্যা নুমায়ী বফতযণ রফ। 

  বছয়ত রভৌবখক রত ারয; 

  বছয়ত প্ররফট কযরত রফ। 

 

৮। ঈআর :এটি এক ধযরণয দানত্র। বন্দু ম্প্রদায়ভুক্ত ব্যবক্ত কর্তডক তায জীফদ্দায় অত্মীয়স্বজন ফা ঈিযাবধকারযয 

নুকূরর দান। 

এরূ দবরররয তফবিয ররা : 

  ঈআরকাযী তায জীফদ্দায় ম্পবি বফক্রয় কযরত ারয। বফক্ররয়য য ফবি ম্পবি ঈআর 

বারফ গণ্য রফ; 

  ঈআর দাতায ভতুযয য রজরা জজ অদারত রত probate করয বনরত য়। ঈআর probate না 

কযরর প্রাক ফযাফয স্বে সৃবি য় না; 
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  এরকয বধক ব্যবক্তয নুকূরর ঈআর কযা রর বযচারনায জন্য অদারত রত Letter of 

Administrator জাযী কযরত রফ। 

 

৯। য়াকপনাভা : য়াক্পনাভা ফররত ধরভ ডয ফা অিায নারভ দানত্র বুঝায়। আা দুআ ধযরণয য় মথা : ১) 

য়াকরপ বরিা  ২) য়াকরপ অর অরাত।  

য়াকরপ বরিা : রকান ব্যবক্তয যকাররয াবন্তয অায়  রল রনকী াবর ফা পুণ্য প্রাবপ্তয অায় ভবজদ, 

ভারাা, ইদগা প্রভৃবত ধভীয় প্রবতষ্ঠান বযচারনায ঈরদ্দরশ্য তায ম্পবিয ম্পূণ ড ফা বকছু ং অিায য়ারস্ত 

য়ারক্প বরিা দবরর দ্বাযা দান করয রমরত ারযন। এরত ম্পবি স্তান্তয রয় মারফ। য়াকপ দাতায য়াবযগরণয 

অয রকান স্বে থারক না। 

এরূ দবরররয তফবিয ররা : 

 য়াকরপয ম্পবি জনগরণয ম্পবিরত রূান্তবযত য়; 

 যক্ষণারফক্ষরণয জন্য রভাতয়াবর বনরয়াগ কযরত রফ; 

 য়াক্পকাযী বনরজ ফা ন্য কাঈরক রভাতয়াবর বনরয়াগ কযা রমরত ারয; 

 য়াক্পকৃত ম্পবি এয কবভনারযয নুভবত ব্যবতরযরক ক্রয় বফক্রয় তফধ রফ না; 

 য়াকপ ম্পবিয অয় ফা ঈস্বে মবদ রকঈ অত্নাত করয ফা চয় করয তারর রম রকান ব্যবক্ত ঈভেক্ত 

অদাররত প্রবতকারযয ব্যফস্থা কযরত ারয; 

 ঋরণয দায় এোরনায জন্য য়াক্প কযা মারফ না; 

 য়াকপকৃত ম্পবিয বধক অয় কযায জন্য প্ররয়াজরন য়াকপ প্রারকয নুভবতক্ররভ রভাতয়ারী ঐ 

ম্পবিয বকছু ং স্তান্তয কযরত ারযন। 

 

য়াকরপ অর অরাত : রকান ব্যবক্ত তায ম্পবিয বকছু ং বনবদ ডি করয রকান ৎ কারজ ব্যফায ফা খযচ কযায 

বনয়ভ বররখ অরাত থ ডাৎ ঈিযাবধকাযীরদয ফযাফয য়াকপ দবরর করয বদরত ারযন। এরূ দবরররক য়াকরপ 

অর অরাত ফরা য়। 

 

 

 

 

 

এরূ দবররর ব্যফাযগুবর বনম্নরু : 

 দবররর রম বনয়ভ িবত ররখা অরছ তায ব্যবতক্রভ কযা মারফ না; 
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 দবররর জনবতকয কারজয জন্য রম ং বনবদ ডি কযা অরছ ঐ ং ঐ কারজআ ব্যয় কযরত রফ,তায 

ব্যবতক্রভ কযা মারফ না এফং যীকরদয জন্য রম বারফ রবাগদখররয বনয়ভ ঈরিখ থাকরফ যীকগণ রবারফ 

রবাগদখররয বধকাযী রফ; 

 ম্পবি রদখাশুনায জন্য রমবারফ রভারতায়াবর বনরয়ারগয বফধান যাখা য় রবারফ রভাতয়ারী বনরয়াগ রফ; 

 য়াকপ কবভনারযয নুভবত াররক্ষ রভারতায়াবর য়াকপ ম্পবিয ঈন্নবতয জন্য অংবক স্তান্তয 

কযরত াযরফন। নুভবত ছাো স্তান্তয রর গ্রীতায নুকূরর স্বে সৃবি রফ না; 

 ঋরণয দায় এোরনায জন্য এরূ য়াক্প কযরর তা অআনত গ্রণরমাগ্য রফ না। 

 

১০।  না-দাফী দবরর : রকান ম্পবিরত মখন ঐ ম্পবি দখরকাযীয রকান তফধ স্বে থারক না তখন ভূবভয প্রকৃত 

স্বেফান ব্যবক্তয নুকূরর দখরকাযী কর্তডক  না-দাফী প্রতযয়ন প্রদান কযা য়। এরূ দবরররক না-দাফী দবরর ফরর। 

এখারন ঈরিখ্য রম, 

 

 রম ম্পবি রকান ব্যবক্ত দানত্র, বফক্রয় দবরর, য়াবযী িন ফা রযকডীয় ভাবরক বারফ প্রাপ্ত ঐ ম্পবিয 

ঈয রকান ব্যবক্তয না-দাফী দবরররয ভাধ্যরভ ঐ দানগ্রীতা, রক্রতা য়াবয ফা ভাবররকয স্বে রকান ফস্থারতআ 

বফনি রফ না। থ ডাৎ না-দাফী দবরর দ্বাযা ম্পবিয স্বে স্তান্তয য় না। 

 রকান ব্যবক্ত রকান ম্পবিরত স্বে ছাো রবাগ দখর কযরর রকফর ঐ ব্যবক্ত কর্তডক জবভয প্রকৃত ভাবররকয 

নুকূরর না-দাফী দবরর ম্পাদন রত ারয; 

 াধাযণত না-দাফী দবরর রকান স্টযারম্পয ঈয ম্পাদন য় না। থচ রযবজরিন অআন নুারয ম্পবি 

স্তান্তরযয জন্য স্টযাম্প বদরত য় এফং সৃি দবরর রযবজস্টাড ড রত য়। এ কাযরণ না-দাফী দবররর স্বে স্তান্তয য় 

না। 

 

১১।  ভৄবক্তত্র : স্বে অরছ বকন্তু স্বোবধকায প্ররয়াগ না করয তা রবাগ দখরকাযীয নুকূরর রযবজবি দবরর ভৄরর 

বযতযাগ ফা ভৄক্ত কযায রঘালণা ভরক দবরর। 

 নাফাররগয ম্পবি তায বববাফক কর্তডক The guardian and wards act -1890 (section- 28, 29, 

30) ব্যতযয় ঘটিরয় অদাররতয নুভবত ব্যবতরযরক বফবক্র কযরর রয  াফারগ য়ায ০৩ ফছরযয ভরধ্য ঐ স্বে 

নাফাররগয বনকট রথরক একটি দবরর করয বনরত রফ,তারকআ ভৄবক্তত্র দবরর ফরর। এরু ভৄবক্তত্র ম্পাদরনয পরর 

নাফাররগয  স্বোবধকায অয থাকরফ না।  

 

১২। রডিরয়ড দবরর : রম রকান ধযরণয রযবজবি দবরর বনবদ ডি ভরয় াফ-রযবজস্টারযয বপ রথরক যফযা না 

বনরর বনবদ ডি ভয় রয কর্তডক্ষ ভৄর দবররটি অগুরন পুবেরয় বফনি করয রদন। এধযরণয দবরররয নকর কব ঈঠারর 

তারত রডিরয়ড কথাটি বরখা থারক। এরু রডিরয়ড ররখা ব্দ বফবি দবরররক "রডিরয়ড দবরর" ফরর। এরু 

দবরররয তফবিয ররা : 
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 এটি একটি পূণ ডাি স্তান্তয দবরর; 

 দবরর গ্রীতায স্বে ম্পূণ ডরূর কলুলভক্ত এফং রকানরূ প্ররশ্নয েুখীন রফ না; 

 এরু দবরর দ্বাযা জবভ রবাগদখর, বফক্রয়, স্তান্তয, নাভিন আতযাবদ ফবকছুআ কযা মারফ। 

 

১৩। রভাক্তায নাভা দবরর : রকান ব্যবক্ত তায ফতডভারন রকান বফরল ফস্থায কাযরণ মবদ তায বনরজয দ্বাযা রকান 

বফরল কাম ড ম্পাদন কযরত ক্ষভ ন তারর বতবন তায নাভ ব্যফায করয ঐ কাজ ফা কাজভ ম্পাদন কযায 

জন্য তায রকান বফর্শ্স্ত ব্যবক্তরক ক্ষভতা প্রদান কযরত ারযন। এআ প্রকায ক্ষভতা প্রদান রযবজবি দবরররয ভাধ্যরভ 

কযরত য়। রযবজবি দবরররয ভাধ্যরভ এরু ক্ষভতা প্রদানরক রভাক্তায নাভা ফরর। রভাক্তায নাভা দবরর ২ প্রকারযয 

(ক) অভরভাক্তায নাভা (General Power of Attorney) (খ) খারভাক্তায নাভা (Special Power of 

Attorney) 

 

এরু দবরররয তফবিয ররা : 

 এ দবরররয ভাধ্যরভ গ্রীতায স্বে দখররয সৃবি য় না; 

 গ্রীতা শুদৄভাত্র দবরররয ফণ ডনা নুমায়ী জবভয ভৄর ভাবররকয রক্ষ কাম ড ম্পাদন কযরত ারযন; 

 দবররর রভয়াদ ঈরিখ থাকরর র ম ডন্ত এয কাম ডকাবযতা থারক; 

 ভৄর ভাবররকয ভতুযয ারথ ারথ এরু দবরররয কাম ডকাবযতা স্বয়ংবক্রয়বারফ যবত রয় মায়; 

 অভরভাক্তায দবরর গ্রণকাযী পুনযায় অভরভাক্তায বদরত ারযন না; 

 অভরভাক্তায ম্পাদনকাযী বফরদর থাকরর ম্যাবজরিরটয াভরন ফা রনাটাযী াফবরক থফা অদাররতয 

জরজয াভরন তা ম্পাদন করয ঈক্ত বপায/অদারত তা প্রতযয়ন কযরফন। 

  

১৪। ফায়না ত্র : রক্রতা  বফরক্রতায ভরধ্য রকান ম্পবি স্তান্তরযয জন্য ম্পাবদত চুবক্ত। এরু দবরররয তফবিয 

ররা : 

 ফায়না দবরর রযবজবি কযরত রফ; 

 ফায়নাকৃত জবভয পূন ডাি তবর  ভল্য ঈরিরখ ফায়না ত্র রযবজবি কযরত রফ; 

 ফায়না দবররর রভয়াদ ঈরিখ কযরত রফ। ফায়নায রভয়াদ ঈরিখ না কযরর ঈা ০৩ ভা ম ডন্ত ফরফত 

থাকরফ; 

 ফায়না ত্র রযবজবি কযায য গ্রীতা জবভরত দখর গ্রণ কযরত াযরফ; 

 ফায়নাসূরত্র জবভয াপ কফরা রযবজবি য়ায য ফায়নায কাম ডকাবযতা যবত রয় মারফ। 

 একজরনয নারভ ফায়না ত্র রযবজবি করয ভরঝাতায ভাধ্যরভ ন্য ব্যবক্তয নুকূরর জবভ রযবজবি কযরর 

ফায়না ত্রটি রঘালণাভরক যদ যবত কযরত রফ। 
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১৫। একযায নাভা : রক্রতা ক্রয়ভল্য রপযৎ গ্রণ াররক্ষ জবভ রপযৎ বদরফন ফা বনধ ডাবযত ভয় রবাগ দখররয য 

রপযৎ বদরফন, এরু িীকারয রকান দবরর কযা রর রটি একযায দবরর। ১৯৫০ াররয প্রজাস্বে অআরনয ৯৫(ক) 

ধাযা নুমায়ী একযায দবরর ম্পূণ ড খাআখারাব দবরর বররফ গণ্য য়। 

 

এছাো অয বকছু দবরররয প্রচরন পূরফ ড বছর মা এখন চর। রমভন, বচযস্থায়ী রকার রজাত িন দবরর, আস্তপানাভা, 

কবুবরয়ত, াট্টা  একযায নাভা আতযাবদ। এগুবরয ংবক্ষপ্ত ফণ ডনা বনম্নরূ 

 

১৬। বচযস্থায়ী রকার রজাত িন দবরর : জবভদায ফা প্রজা তায খা দখরীয় ভূবভ শুদৄভাত্র খাজনায বফবনভরয় 

বচযস্থায়ীবারফ ফরদাফস্ত বদরতন। এরক বচযস্থায়ী রকার রজাত িন ফরর। ১৯৫৫ াররয প্রজাস্বে বফবধভারা জাবয  

১৯৫৬ ার রথরক কাম ডকয য়ায য এ বনয়ভ ফন্ধ রয় মায়। 

 

১৭। আস্তপানাভা : বচযস্থায়ী ফরদাফস্ত ব্যফস্থা প্রফতডরনয য জবভয ভাবরক ন জবভদায। প্রজারদয জবভদারযয বনকট 

রথরক খাজনা  নজযানায বফবনভরয় জবভ ফরদাফস্ত বনরত রতা। এ ভয় প্রজাগণ বতবযক্ত খাজনা ফরনয দারয় 

জবভদাযরদয ফযাফরয বতবযক্ত জবভ রছরে বদত। এটিআ আস্তপাত্র। 

 

১৮। কবুবরয়ত : প্রজা কর্তডক জবভদায ফযাফরয ম্পাবদত দবরর। ফরদাফস্তবফীন রকান জবভ রকান প্রজা বনধ ডাবযত 

খাজনা ফা ররাবভয বফবনভরয় রবাগ কযায আচ্ছা রালণ কযরর বতবন এরু কবুবরয়রতয ভাধ্যরভ জবভদারযয বনকট 

রথরক াট্টা দবররর ফরদাফস্ত বনরয় রবাগ কযরত াযরতন। 

 এরু দবরররয ভাধ্যরভ প্রজা ফা রবাক্তায আচ্ছা ব্যক্ত কযা রতা; 

 াট্টায খাজনায বযভাণ বনধ ডাবযত থাকরতা; 

 াট্টা ব্যতীত এআ দবরর কাম ডকাবযতা জডন কযরত াযত না। 

 

১৯। াট্টা : জবভদারযয কবুবরয়রতয রপ্রবক্ষরত প্রজা ফযাফয ম্পবি ফরদাফস্ত রদয়ায আচ্ছা রালণ কযরর াট্টা 

দবরররয ভাধ্যরভ স্তান্তয কযা রতা। 

 এরু দবরর জবভদায  প্রজায েবতরত সৃবি রতা; 

 াট্টায় খাজনায বযভাণ বনধ ডাবযত থাকরতা 

 জবভয তবর  রচৌবদ্দ ঈরিখ থাকরতা 

 রক্ষত্র বফররল াট্টায় রবাগদখররয রভয়াদ ঈরিখ থাকরতা; 

 াট্টা ফাবতররয বধকায জবভদায কর্তডক ংযবক্ষত রতা; 

 াট্টা রযবজবি ফা রযবজবি বফীন ঈবয় প্রকায রত াযরতা। 
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২০। অভরনাভা : জবভদাযী অভরর জবভ িন রদয়া ঈররক্ষ ভাবরক ক্ষ রত প্রজা ক্ষরক িনকৃত জবভয 

দখর বুরঝ রনয়ায জন্য নুভবতত্র বররখ রদয়া রতা। এ যকভ নুভবত ত্ররক অভরনাভা ফা হুকুভনাভা ফরা 

রতা। াধাযণত এযকভ দবরর রযবজবি কযা রতা না। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বফরবম্বত ভাভরা 

(ংগৃীত) 

             রভাঃ অবুর কারাভ অজাদ

        কাযী ররটররভট বপায 

রজানার ররটররভট বপ, ঢাকা। 

 

 

ফরচরয় বফরবম্বত ভাভরায একটি খফয ায়া মায়, পুযরনা বগরনজ বুক ফ য়াল্ডড রযকরড ড। ১২০৫ ারর বাযরতয 

পুনা রয ভাররাবজ রথাযাট একটি ভাভরা রুজু করয। ৭৬১ ফছয য ২৮ এবপ্রর ১৯৬৬ ারর রআ ভাভরায ফান 

ঘরট। 

 ফাদীয ঈিযাবধকাযী ফারা ারফ াতররাজী রথাযাট ফররল তায রক্ষ অদাররতয যায় ান। বগরনজ বুক 

ফ য়াল্ডড রযকরড ড এটিআ ফরচরয় বফরবম্বত ভাভরা ফরর জানা মায়।  

 

ঐবতাবক বায়ার ন্নযাীয ভাভরা 
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বাযত ফরল ডয বফখ্যাত ভাভরায ভরধ্য বায়ার ন্নযাীয ভাভরা জগত বফখ্যাত রয় অরছ। ভাভরাটি ১৯৩০ ারর শুরু 

রয় বছর অয রল রয়বছর ১৯৪৬ ারর। বায়াররয যাণী বফরা ভবনয গরব ড বতন পুত্র  বতন কন্যা জন্ গ্রণ 

করয বছর। ফে কুভায যরনন্দ্র নাযায়ণ যায় রচৌদৄযী, রভরঝা কুভায যরভন্দ্র নাযায়ণ যায় রচৌদৄযী এফং রছাট কুভায বছররন 

যফীন্দ্র নাযায়ণ যায় রচৌদৄযী। ফে কুভায যরনন্দ্র নাযায়ণ যায় রচৌদৄযী জয়রদফপুরযআ ভাযা মান। রছাট কুভায যফীন্দ্র 

নাযায়ণ যায় রচৌদৄযী, ফে কুভায যরনন্দ্র নাযায়ণ যায় রচৌদৄযীয ভতুযয বকছু বদন য আররাক তযাগ করযন। ঈরিখ্য রম, 

বতন কুভারযযআ রকান ন্তান বছরনা।  

 

 আবতা অয যস্য রঘযা  কুভায বছররন রভরঝা কুভায যরভন্দ্র নাযায়ণ যায় রচৌদৄযী। এআ রআ রভরঝা কুভায 

মায কবথত ভতুযরক রকন্দ্র করয াযারদর প্রফর অররােন সৃবি রয়বছর। “বায়ার ন্নযাী ভাভরা ” নারভ বযবচত 

এ ভাভরা বফং তাব্দীয অররােন সৃবিকাযী ন্যতভ রেষ্ঠ ভাভরা।  

 

 বায়াররয রভরঝা কুভায যরভন্দ্র নাযায়ণ যায় রচৌদৄযী বক জীবফত না ভত ? অয জীবফত রর ঈক্ত ব্যবক্তআ 

রভরঝা কুভায বকনা তা বনণ ডরয়য জন্য ঢাকা রজরা জজ অদাররত বতবন বনরজআ ভাভরা দারয়য করযবছররন। ঈক্ত 

ভাভরায় ১৯৩৬ াররয ২৪ অগস্ট াফ-জজ ান্নারার ফসু যায় প্রদান করযন। সুদীঘ ড যারয় বিান্ত জাবনরয় ফররন রম, 

এআ ভাভরায ফাদীআ বায়াররয রভরঝা কুভায যরভন্দ্র নাযায়ণ যায় রচৌদৄযী। ঈক্ত যারয় বায়াররয ম্পবিয 

একর্ততীয়াং ায়ায  বধকাযী ন। ঈক্ত ভাভরায় ১০৬৯ জন াক্ষী াক্ষয বদরয়বছররন। তন্রধ্য ৯৬৭ জনআ 

ফরর বছর ফাদীআ বায়াররয রভরঝা কুভায যরভন্দ্র নাযায়ণ যায় রচৌদৄযী। ১৯৪০ ারর রকারকাতা াআরকারট ড অবর 

রারনন বফচাযবত চারুচন্দ্র ভজুভদায এফং বফচাযবত স্যায বরঈনারদ ডা কাষ্ঠররা। আারত রানাবন রন্ত  বনম্ন 

অদাররতয পূরফ ডয যায়আ ফার যারখন। অফায বফফাদী ক্ষ রেরনয বপ্রবব কাঈবন্পরর বদ্বতীয় অবর দারয়য করযন। 

রখারন পূরফ ডয অবররয যায়আ ফার থারক। ঈক্ত ব্যবক্তআ রম রভরঝা কুভায তারত অয রকান রদরয ফকা 

থারক না। ১৯৪৬ াররয বপ্রবব কাঈবন্পররয প্রদি ঈক্ত যায়আ ঐবতাবক বায়ার ন্নযাীয ভাভরা বররফ বযবচবত 

রাব করয।  

 

বনম্ন অদাররত যায় প্রদানকাযী াফ জজ ান্নারার ফসু যফতীরত ১৯৫২ ারর বাযরতয ল্যাে রযবববনঈ বভবনস্টায 

রয় বছররন। বতবনআ জবভদাবয প্রথা ঈরচ্ছদ করযন। অবররয যায় প্রদানকাযী বফচাযক চারু চন্দ্র বফর্শ্া ডা. বফধান 

যারয়য ভন্ত্রী বায় অআন ভন্ত্রী বছররন, বতবন বাযরত বন্দু অআন া করযন। ঈক্ত বায়ার ন্নযাী ভাভরাটি এক 

চাঞ্চল্যকয ভাভরা, মাা আবতার ভাআর পরক বররফ বচবিত রয় অরছ।   

 

জবযরয দীঘ ডসূত্রীতায কাযরণ একটি নাকাবিত ঘটনা 

 

মথা ভরয় কভ ডসূচী রভাতারফক জবযকাজ রকন ম্পাদন রচ্ছনা এআ প্ররি ব.এ জবয চরাকারর একটি 

নাকাবিত ঘটনায কথা বফববন্ন সূত্র রথরক জানা মায়। প্রিত ব.এ জবয ১৮৮৮ ারর কক্সফাজারযয যাভৄ 

থানায় শুরু রয় ১৯৪০ ারর বদনাজপুরয ভাপ্ত য়। ব.এ জবয চরাকারর মরায ররটররভরটয ররটররভট 

বপায বছররন তৎকারীন অআ.ব.এ বপায জনাফ ঝ. কলফযং:ফয. বতবন একফায মরায ররটররভট 
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রজারনয ধীন ফনগ্রাভ ভকুভায খেকগপুয কযাম্প বযদ ডরন বগরয় রদরখন রম, মথা ভরয় কাজ ভাপ্ত য় নাআ। 

বযদ ডন ররল বতবন ঐ   

কযারম্প কভ ডযত কভ ডকতডা-কভ ডচাযীরদয কাছ রথরক জানরত চান জবযরয এআ মাঁচ স্তরযয কাজ রল রত কতবদন 

রাগরত ারয। কযাম্প বপায জানান ম্ভফত বতন ভা রাগরত ারয।   ররটররভট    

বপায বযদ ডন ররল বনধ ডাবযত ভরয়য ভরধ্য কাজ রল কযায জন্য কযারম্প যবক্ষত ডায়বযরত কযাম্প 

বপাযরক বরবখত বনরদ ড প্রদান করযন। যফতীরত বনধ ডাবযত ভরয়য ররল বতবন অফায ঈক্ত খেকগপুয কযাম্প 

বযদ ডরন বগরয় রদরখন রম, পূরফ ড কারজয রম ফস্থা বছর তাআ বফদ্যভান অরছ। থ ডাৎ পূরফ ডয বযদ ডরনয রয নতুন 

রকান গ্রগবত য়বন। আারত ররটররভট বপায দারুণ বারফ তাা গ্রস্থ রয় রেন। বনধ ডাবযত ভরয়য ভরধ্য 

কাজ রল না য়ায় ব্যথ ডতায দায়বায বনজ ডায়বযরত বরবফি করযন এফং ভানবক বারফ বফম ডস্ত রয় রক্ষারব-

দুঃরখ বনজ বস্তররয গুবররত অত্মতযা করযন। মাা জবযরয আবতার নাকাবিত ঘটনা বররফ িযণীয় রয় 

অরছ। 

 জবযরয দীঘ ড সূত্রীতায কথা ফ ডজন বফবদত। মাা জবয বফবারগয বাফভবতড ক্ষুণ্ণ কযরছ। এ বফলরয় জবয 

বফবারগয কররয নতুন করয বচন্তা-বাফনায ভয় এররছ। 

 

তথ্যসূত্র: ১। প্রথভ অররা; ২৮/৯/২০০১ 

 ২। গাজীপুয রজরায আবতা  ঐবতয; পবযদ অভদ 

 ৩। ভূবভ জবয  ভূবভ ভাবরক; এ, অােদ 

 

 

ভূবভ বনরয় বাফনা মায় না মায় না!! 

রভাঃ বজয়াঈর ক 

কাযী ররটররভট বপায 

যংপুয রজান। 

 

ভূবভ ভানফ জীফরনয এক বফরচ্ছদ্য ং। ধভীয় বফর্শ্া নুমায়ী অর-রকাযঅরনয বালায় “ভূবভ তথা ভাটি বদরয় 

ভানুলরক সৃবি কযা রয়রছ। ভতুয রর ভূবভরতআ াবয়ত কযা রফ এফং যকারর ভূবভ রতআ পুনরুিীবফত কযা 

রফ।" থ ডবনবতক  াভাবজক রক্ষরত্র ভূবভ তযন্ত গুরুেপূণ ড। 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদরয ংবফধারনয ১৫ (ক) নুরচ্ছদ নুমায়ী নাগবযকরদয ন্ন, ফস্ত্র, অেয় , বক্ষা  বচবকৎায 

ব্যফস্থা বনবিত কযা  যারিয ন্যতভ রভৌবরক দাবয়ে। ফবণ ডত ০৫টি রভৌবরক বফলরয়য ০২টি মথাক্ররভ ন্ন  অেয় 

ভূবভ বনব ডয। যারিয প্রবতটি নাগবযরকয খারদ্যয বনিয়তা ায়া রমভন াংবফধাবনক বধকায , রতভবন অেরয়য জন্য 

একখণ্ড বনষ্কণ্টক ভূবভ প্রাবপ্তয বনিয়তা নাগবযরকয াংবফধাবনক বধকায। 
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তযন্ত বযতারয বফলয় ভূবভ প্রান  ব্যফস্থানায ংরগ ংবিি কতডা ব্যবক্তগণ এ বফলরয় রভারটআ অন্তবযক নন । 

স্বাধীনতায সুদীঘ ড ৪২ ফছয বতফাবত য়ায রয একবদরক ভূবভ দসুযয ায এফং কর ডারযট ভূবভ দসুয রমভন 

রফরে রগরছ , রতভবন তারদয চাতুযী ,প্রবাফ  ররারবয কারছ দুফ ডর ভূবভ  ভাবরক তায রল অেয়টুকু াবযরয় ঈদয়াস্ত 

ভূবভীন রচ্ছ। বকন্তু স্বপ্নআ যরয় রগরছ রানায ফাংরা গোয অকুবত। একটি সুদয ন্যায়বববিক যাি প্রবতষ্ঠায স্বপ্ন বনরয় 

জাবতয জনক ফিফন্ধুয রনর্তরে অাভয জনগণ রারখা ীরদয যরক্ত বছবনরয় এরনবছররা রার বুরজয তাকা, 

স্বাধীন ফাংরারদ। ১৯৭০ ারর এ রদর ভূবভীন বযফায বছররা রভাট জনংখ্যায প্রায় চবি বাগ। এআফ 

ভূবভীনরদয একটি বনযাদ অেয় তথা তারদয নুন্যতভ চাবদা পূযরণয জন্য এফং ধনী-গবযরফয ব্যফধান হ্রা কযায 

ররক্ষয ফিফন্ধু যািবতয অরদ নং ব. ৯৮/৭২ জাযী করযবছররন, মায ভাধ্যরভ অা কযা রয়বছর রক্ষ রক্ষ 

একয জবভ ঈদৃ্বি খা জবভ বররফ ায়া মারফ। বকন্তু ভূবভ প্রারনয এক রেণীয  কভ ডকতডা/ কভ ডচাযীয ততা, 

বনষ্ঠা,অন্তবযকতায বারফ এফং একটি স্বাথ ডারিলী চরক্রয তৎযতায়  র স্বপ্ন ফাস্তফাবয়ত য়বন।  

 

ভরয়য ব্যফধারন জবভয ভল্য ফহুগুণ বৃবি ররয়রছ। যাি বযচারনায কর রক্ষরত্র সুবফধাফাদী এফং থ ড বরপু্সরদয 

প্রবাফ রফরে রগরছ। রফ ডাবয ভূবভরত এখন কররয ররালু দৃবি।বকন্তু ক্ষভতাারী ররালু দৃবিয এআ ফ ব্যবক্তয াত 

রত ভূবভ যক্ষা কযা াধাযণ নাগবযকরদয রক্ষ রমভন ম্ভফ রচ্ছ না , রতভবন ভূবভ প্রারনয ংরগ প্রতযক্ষবারফ 

মাযা ম্পকৃ্ত তারদয রমৌবক্তক ক্ষভতায়ন অআবন ায়তা না থাকায় তাযা জনগরণয চাবদা পূযরণ, রফ ডাবয 

াংবফধাবনক দাবয়ে াররন ব্যথ ড রচ্ছ। 

 

করয়কটি রছাট ঈদাযরণয ভাধ্যরভ বফলয়টি ঈ্ারনয রচিা কযবছ :- 

 

রক স্টাবড-০১: 

জবনক ফযপ্রাপ্ত প্রাথবভক বক্ষক ফরযয য য প্রাপ্ত থ ড এফং গ্রারভয বকছু জবভ বফক্রয় করয যংপুয রফগভ 

রযারকয়া বফর্শ্বফদ্যাররয়য কাছাকাবছ দ তক জবভ রকরনন। জবভ রকনায ভয় বফরক্রতায নারভ নাভজাযীয খবতয়ান 

এফং ভূবভ ঈন্নয়ন কয বযরারধয দাবখরা রদরখ জবভ রকরনন। বকন্তু তায ভা ছরয়ক রয ন্য এক প্রবাফারী 

ব্যবক্ত একআ জবভ এ.এ রযকড ডভুক্ত ভাবররকয য য়াবযরয বনকট রত বকরন বনরয় নাভজাযী করয বনরয় 

যাতাযাবত ফয প্রাপ্ত বক্ষরকয জবভ দখরর রনন এফং রদয়ার বনভ ডাণ করযন। পরর ভূবভ বপর, থানায় এফং 

বববর রকারট ড ভাভরা। রফচাযা বক্ষরকয রচারখয াবন রভাছায রকঈ রনআ! এয কাযণ বক? 

 

রক স্টাবড-০২ : 

জবনক াধাযণ নাগবযক অবুর কারভ (ছদ্মনাভ) যংপুয রয ১৯৬৫-৬৬ ারর প্রায় এক একয জবভ এ.এ 

রযকড ডভুক্ত ভাবররকয বনকট রত ক্রয় পূফ ডক বনজ নারভ নাভজাযী করয বনবফ ডফাদ রবাগদখর করয অবছররন। ২০১০-

১১ ারর যংপুয রযয জবভয দাভ যাতাযাবত বৃবি ররর ঐ এ.এ রযকড ডভুক্ত ভাবররকয একজন য়াবয অবুর 

কাররভয বনকট জবভয ং দাফী করয। কারভ কবথত য়াবযরয দাফী না ভানায় , কবথত দাফীদায বনরজরক 

ম্পবিয য়াবয ঈরিখ করয ২০ জন দািাফাজ রেণীয ররারকয বনকট কভদারভ একআ ম্পবি রযবজবি দবরর 

করয রদয় এফং রক্রতাগণ একরমারগ অবুর কাররভয দখরীয় ম্পবি দখর করয রনয়, পরর ভাভরা!! এয কাযণ বক? 
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রক স্টাবড-০৩ : 

জবনক ভয অরী ঞ্চগে রজরায রদফীগঞ্জ ঈরজরায বাঈরাগঞ্জ রভৌজায় দুআ একয জবভ ১৯৮২ ারর ক্রয় করযন 

এফং ব্যাংক রথরক ররান বনরয় ভৎস্য চারলয জন্য পুকুয খনন করযন। বকন্তু ঋণ বযরারধ ব্যথ ড য়ায় ভদয় জবভ 

ব্যাংক কর্তডক্ষ াটি ডবপরকট ভাভরায ভাধ্যরভ বনরারভয বফিবপ্ত জাযী করয। ভয অরী বফবধভরত বনরাভ স্থবগত 

কযায জন্য স্থানীয় করয়ক ব্যবক্তয বনকট রত টাকা ধায করয ১৯৯৫ ারর ব্যাংক ঋণ বযরাধ করয। যফতীরত 

ফাজায ভরল্য মারদয বনকট রত টাকা ধায বনরয়বছররন তারদযরক ১৯৯৫-৯৬ ারর জবভ রযবজবি দবরর করয রদয়। 

রক্রতাগণ বনজ বনজ নারভ নাভজাযী করয রবাগদখরর অরছন। বকন্তু ২০০৬-০৭ ারর এ.এ রযকডীয় ভাবররকয 

য়াবয দাফীদায কবতয় ব্যবক্ত ঈক্ত পুকুয এফং ংরগ্ন জবভ য়াবযসুরত্র দাফী করয । বকন্তু পূফ ড রক্রতাগণ য়াবয 

দাফীদারযয দাফী িত কাযরণ গ্রায কযরর , য়াবয দাফীদায নাভভাত্র ভরল্য ঈক্ত জবভ কবতয় প্রবাফারী / 

দািাফাজ রেণীয ররারকয নুকূরর দবরর করয রদয়। দখরীন দবরর গ্রীতাগণ ম্পবি রজায দখররয রচিা করয!!  

পরে“বতরত রদয়ানী, রপৌজদাবয ভাভরা?   এয কাযণ বক? 

 

রক স্টাবড-০৪ : 

জবনক ব্যাংকায ব্যাংক রত ঋণ বনরয় যংপুয রযয তাজাট রভৌজায় পূফ ডফতী বায়া দবরর, নাভজাযীয অরদ, 

ভূবভ ঈন্নয়ন কয বযরারধয দাবখরা রদরখ একখণ্ড জবভ রকরনন বকন্তু বনজনারভ নাভজাযী কযরত রগরর ভূবভ বপ 

রথরক জানায়, জবভয দাগটি বযতযক্ত ম্পবিয তাবরকায় ভুক্ত অরছ। মথামথ কর্তডরক্ষয ফভৄবক্তয অরদ ব্যতীত 

তায নারভ জাযী রফ না!! ব্যাংকায বফববন্ন জরনয কারছ ধন ডা বদরচ্ছন বকন্তু ভরন রচ্ছ রমন কারযা বকছুআ কযায রনআ!!   

এটা রকন? 

 

ভূবভ রকবন্দ্রক এ যকভ াজারযা ভস্যায় বনভবিত ভানুল,পরে“বত রদয়ানী,রপৌজদাবয ভাভরা । বনযী রক্রতা 

ভাবরকগণ জীফরনয ফটুকু জডন বদরয় একখণ্ড জবভ রকনায য তায নারভ নাভজাযী করয বনরর একআ জবভ 

অফারযা বফক্রয় দবরর রচ্ছ, ভূবভ দসুয, দািাফাজ, প্রবাফারীযা বকনরছন, বনযী ররাকরক দখরচুযত কযরছন, অয 

ভুক্তরবাগী বফববন্ন অদাররতয ফাযাদায় কান্নাকাটি কযরছন!! কখরনা কখরনা এআ ফ বনযী ররাকজন এক রেণীয 

টাঈট, দারাররদয খপ্পরয েরছন, পরশ্রুবতরত বদন বদন বনঃস্ব রয় মারচ্ছন। অয ভূবভ বফবাগ ফরর বচবিত দপ্তরযয 

রমন বকছুআ কযায রনআ!! এ রফয বনযন য়া ফাঞ্ছনীয়। 

 

 

অভায ২৫ ফছরযয সুদীঘ ড চাকুযী জীফরন এ যকভ াজারযা ঘটনায প্রতযক্ষদী । ঈরয ফবণ ডত ০৪টি ভস্যায নাভজাযী 

 রযকড ড ংরাধন ম্পবকডত ভস্যা। নাভজাযী রকগুররা ম ডাররাচনা কযরর রদখা মারফ, নাভজাযী কাম ডক্রভটি 

অআনানুগবারফ ম্পন্ন য় না।  রমভন- নাভজাযী কাম ডক্রভটি এ.এ.এে টি এযাক্ট ১৯৫০ এয ১৪৩(ক)(খ) (গ) (ঘ) 

ধাযায় বনরদ ডবত “Maintenance of the Record of Rights এয ক্ষভতা ফরর যাজস্ব বপাযগণ করয থারকন। 

এয ংরগ একআ অআরনয ১১৬  ১১৭ ধাযা এফং  Tenancy Rule, 1955Ó এয -৮,৯,২২,২৩,২৪  বফবধ ম্পৃক্ত। 

Tenancy Rule এয ২৪(৩) বফবধরত ষ্পি ফরা অরছ, Every Change made by the officer in Record  of 
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Rights shall be signed by him and dated and reference of the documents of the basis of 

which the change is made shall be given against it." 

 

প্রচবরত বনয়ভ ররা একজন যাজস্ব বপায নাভজাযীয অরদ প্রদানকারর শুনানী ম্পন্ন করয অরদ রত্র দবরর 

 ারফক খবতয়ান/ রাবল্ডং এয ফণ ডনা ঈরিখ করয রকান খবতয়ান রত কায নাভীয় ংরয কতটুকু জবভ কবতডত 

রয় নাভজাযী প্রাথীয নারভ মারফ এফং নতুন কত নম্বয খবতয়ারন ভুক্ত রফ তা অরদ রত্র ঈরিখ কযরফন। 

অরদরয ধাযাফাবকতায় এ.এ রযকরড ডয ভৄর ফবয ভর খবতয়ারন নাভ, বস্যা  বযভাণ কতডরনয বফলয়টি বতবন 

বনরজ স্বাক্ষয করয ংরাধন কযরফন। ম ডাপ্ত ররখায সুরমাগ/ জায়গা না থাকরর ভর খবতয়ারন নাভজাযীয রক নম্বয 

এফং নতুন খবতয়ান নম্বযটি স্বরস্ত রনাটিং বররখ রযরখ প্রস্তুত নতুন খবতয়ানটি ভর ফআরয়য ররল ভেক্ত করয যাখরফন 

এফং তায অরদত্র  প্রস্তুত খবতয়ারনয নুরূ কব আঈবনয়ন ভূবভ বপর এফং রজরা প্রারকয রযকড ড রুরভ 

াঠারফন। যাজস্ব বপায থফা কানুনরগা আঈবনয়ন ভূবভ বপরয রযকড ড ফআ এফং রযবজস্টায-২  ফব একআ বনয়রভ 

স্বরস্ত ংরাধন কযরফন। অয রজরা প্রারকয রযকড ড রুরভয বাযপ্রাপ্ত কভ ডকতডা একআ বনয়রভ রযকড ড রুরভ যবক্ষত 

রযকড ড ফবরত প্ররয়াজনীয় ংরাধন   নতুন খবতয়ানটি ংযক্ষণ কযরফন।  

 

অআরন স্পি বারফ বনরদ ডবত এআ বফধানটি অরদৌ রকাথা রকান কাযী কবভনায (ভূবভ)গণ প্রবতারন করযন না। 

বমবন নাভজাযীয অরফদন করযন বতবন একটি কাগুরজ খবতয়ান ান ভাত্র। বকন্তু ংবিি ঈরজরা, আঈবনয়ন এফং 

রজরা প্রারকয রযকড ড রুরভ যবক্ষত এ.এ খবতয়ানটি / ফ ডরল রযকড ড ফবটি ক্ষত রূর ফার থারক। পরর ঈরয 

ঈরিবখত প্রবতটি রকরআ তথাকবথত এ.এ রযকরড ডয খবতয়ারনয ক্ষত জারফদা নকর তুরর রআ খবতয়ানভুক্ত 

ভাবররকয য়াবয বররফ দখরীন ম্পবি তথাকবথত য়াবয পুনযায় বফক্রয় দবরর সৃবি করয বনযী নাগবযরকয 

প্রভূত ক্ষবতাধন করয।  

 

 

মবদ কাযী কবভনায (ভূবভ)গণ এফং রজরা প্রারকয রযকড ড রুভ এ.এ খবতয়ারন / ফ ডরল রযকড ড ফবরত 

নাভজাযীয রক নম্বযটি রনাট বররখ যাখরতন তারর রম রকঈ জারফদা নকর গ্রণ কযরর পূরফ ডয নাভজাযীয বফলয়টি 

রনাট অকারয রদখরত ররতা এফং কাযী কবভনায (ভূবভ)গণ যফতী নাভজাযীয ভয় পূরফ ডয নাভজাযীয রক 

নম্বয, খবতয়ান ম্পরকড ফবত রথরক একআ জবভ ববন্ন ববন্ন নারভ একাবধকফায নাভজাযী করয বদরত াযরতন না। 

 

যারিয নাগবযকরদয জীফরনয কিাবজডত টাকায় বজডত ভূবভয ঠিক রযকড ড ংযক্ষণ কযরত না াযায এ ব্যথ ডতায 

জন্য দায়ী কভ ডকতডা/ কভ ডচাযীরদয রমভন বচবিত কযা য় না , রতভবন এ ব্যথ ডতা বনযরনয জন্য কাম ডকয রকান 

দরক্ষ কর্তডক্ষ গ্রণ করযন না । মা নাগবযকরদয জন্য দুবডাগ্য ফরট । ভূবভ ভন্ত্রণাররয়য বনয়ন্ত্রণাধীন এআ প্রারনয 

কাম ডক্রভ সুষু্ঠবারফ তদাযবক  বনয়ন্ত্ররণয জন্য অজ প্ররয়াজন একদর দক্ষ, ববি,ৎ, বনষ্ঠাফান কভ ডকতডা, মাযা ভাঠ 

প্রানরক শুদৄ বনয়ন্ত্রণআ কযরফন না তারদয সুবচবন্তত বনরদ ডনা দ্বাযা ধস্তন কভ ডকতডারদয ভস্যা ভাধান  ঠিক 

রথ চরায থ রদখারফন ।  
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বদনাজপুরযয এক ভরয়য সুরমাগ্য রজরা প্রাক যফতীরত  যাজাীয বফবাগীয় কবভনায তৎযফতীরত ভূবভ 

ভন্ত্রণাররয়য ভাননীয় বচরফয দাবয়োরন করযরছন। র ভরয় বতবন গত ০১-০৯-২০০৮ বিঃ তাবযরখয ভূঃভ/া-

৯/(নাভজাযী)-১৫১/২০০৮-৫৮৬ নম্বয িাযরক একটি বযত্র জাযী করযরছন। বযরত্রয ৬,৭ (ক) রত (ঘ) এফং ৮ 

নং নুরচ্ছদ স্পিতঃ Tenancy Rule, 1955Ó এয ২২ রত ২৪ বফবধযআ নুরূ। মা ফাস্তফায়ন কযা তযন্ত জরুযী। 

বকন্তু অরদৌ এ অরদ রকাথা ফাস্তফায়ন কযা য় না। পরশ্রুবতরত তথাকবথত নাভজাযী রযাক্ষবারফ জনগণরক 

প্রতাবযত কযায নাভান্তয। কাযণ নাভজাযী রমখারন Maintenance of the Record of Rights কযায প্রবক্রয়া, 

রআ রযকড ডআ মখন অ-টু-রডট কযা য় না, তা রর তথাকবথত নাভজাযী অরদ  খবতয়ারনয প্ররয়াজনীয়তা 

রকাথায় !! ঈদাযন স্বরূ, গাজীপুয দয, াবায ঈরজরায় প্রবত থ ড ফছরয ৩০-৩২ াজায নাভজাযীয অরদ য়, 

০১জন কাযী কবভনায এফং ০১ জন কানুনরগা বক করয রযকড ড ংরাধরনয কাজ কযরফন, রমখারন তারক প্রায় না 

রদরখআ প্রবত কভ ড বদফর ২০০টি নাভজাযী কযরত য় !!  

 

র রক্ষরত্র ংবিিগণআ শুদৄ ব্যথ ড নন, ংরগ প্ররয়াজনীয় জনফর দায়ন না কযায় দাবয়ে প্রাপ্ত ভন্ত্রণারয় ব্যথ ডতায দায় 

এোরত ারযন না।  

 ফতডভান ভূবভ প্রান  তায কাঠারভা াংবফধাবনক দাবয়ে াররন প্রকৃত রথ ড ব্যথ ড ।  অভায ধাযণা রমাগ্যতা  

কাঠারভাগত ত্র“টিআ ন্যতভ । প্রকৃত রক্ষ ভূবভ প্রারনয ম ডাপ্ত   বনবদ ডি রকান দক্ষ ফাবনী রনআ,মাযা 

অন্তবযকবারফ ভয় ঈরমাগী  নীবত বনধ ডাযণ  র  ংরগ ফাস্তফায়ন কযায ঈরদ্যাগ রনরফ । রম কাযরণ স্বাধীনতায ৪২ 

ফছয রয একটি ”ভূবভ বফন” গরে রঠবন । জাতীয় ম ডারয় কত ধযরনয বদফ, প্তা াবরত য় থচ 

াংবফধাবনক ফাধ্যফাধকতা পূণ ড দাবয়ে থাকরর ”জাতীয় ভূবভ বধকায বদফ” ফা ”জাতীয় ভূবভ রফা প্তা” 

াবরত য় না । ”ভূবভ তথ্য  রফা রকন্দ্র” বররফ রকান আঈবনট ঈরজরা ম ডারয় গরে রঠবন !!  

এভবন াজারযা ভস্যা  ম্ভাফনায াগরয বনভবিত এআ প্রান । এআ প্রারনয একজন ক্ষুর কতডা ব্যবক্ত বররফ  

প্রবতবনয়ত বফরফরকয কারছ দংবত বচ্ছ । 

তাআরতা ফররত ভন চায়,  “হৃদরয় বুদবুদ ভরতা, রঠ শুভ্র বচন্তা করতা ! 

                            বভর মায় হৃদরয়য তরর, নাআ ক্ষভতা নাআ সুরমাগ ফরর !! 

 

 ভূবভ ম্পবকডত ভস্যা রাঘরফয ঈরদ্দরশ্য প্রাথবভকবারফ দুআটি প্রস্তাফনা র কযবছ : 

 

(ক)  ভূবভ ভাবররকয জন্য “ভূবভ বগ্রন কাড ড ” প্রফতডন :  

প্রবতটি ভূবভ ভাবরক/ বযফারযয জন্য “ ভূবভ বগ্রন কাড ড” ব্যফস্থা চালু কযা রমরত ারয। কাড ডটি রত ারয বডবজটার/ 

ম্যানুয়ার। রম কারড ড ভাবররকয বফদ্যভান ভস্ত জবভয পূণ ডাি তথ্য থাকরফ। রকান নতুন জবভ ক্রয়/বফক্রয় ফা স্তান্তয 

ম্পবকডত তথ্য রআ কারড ড ংরমাবজত / বফরয়াবজত রফ। এআ বনরয় বফস্তাবযত বযকল্পনা রনয়া রমরত ারয।   

(খ) প্রবতটি রজানার ররটররভট বপর বয-বপ্রট াখা চালু কযা : 

ররটররভট রপ্র, রতজগাঁ রত ভৄবরত রম ভস্ত খবতয়ান ায়া মারচ্ছ, প্রজাস্বে বফবধভারায ৩৩ বফবধভরত চূোন্ত 

প্রকানা রদয়ায পূরফ ড রআ ভস্ত ভৄবরত খবতয়ান ভর ববরঈরভয ংরগ তুরনাভরক মাচাআ কযরর কভ/ রফী ১০% 

খবতয়ারন কযবণক ভুর ায়া মায়। ঐ ভস্ত ভুর ংরাধরনয জন্য খবতয়ান ভ পুনঃ ভৄররণয জন্য অফায 
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ররটররভট রপ্র, ঢাকায় াঠারনা য়। পুনঃ ভৄবরত খবতয়ান রপযত ররত স্বাবাবফক বফরম্ব য়। পরর পাআনার 

াফবররকন্প ভাপ্ত করয রগরজরটয ভাধ্যরভ রযকড ড স্তান্তরযয রক্ষায় দীঘ ডবদন রয থারক। তাআ াভান্য পুন: ভৄরণ 

কাম ডক্রভটি ভাপ্ত কযায জন্য প্ররতযক রজানার ররটররভট বপর বয-বপ্রট রকন চালু কযা রমরত ারয। এ জন্য 

অআন ফা বফবধ রকান ফাধা নয়, এফং বফদ্যভান জনবক্তয ভাধ্যরভআ কাজটি কযা ম্ভফ। 

প্রতযাা ভূবভ ভন্ত্রণাররয়য ফতডভান ংগ্রাভী ভন্ত্রী, প্রবতভন্ত্রী এফং তযন্ত ৎ বচফ ভরাদয় রদ  জনগরণয কল্যারণ 

একটি প্রবতরমাবগতা ভরক প্রাবনক কাঠারভা গরে তুররফন, মাযা প্রবতবনয়ত জনগণ এফং প্রানরক তারদয 

কারজয জফাফবদবতা বনবিত কযায াাাব জনরফা কযরত ক্ষভ রফ । 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 


