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ভূমি রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তরেে প্রশাসমিক কাঠারিাভূমি রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তরেে প্রশাসমিক কাঠারিা  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

িহাপমেচালক 

পমেচালক (ভূমি রেকর্ ড) পমেচালক (প্রশাসি) পমেচালক (জমেপ) 

উপ-পমেচালক (রসেঃ অপােঃ-১) 

উপ-পমেচালক (প্রশাসি) উপ-পমেচালক (জমেপ) 

উপ-পমেচালক (রসেঃ অপােঃ-২) 
উপ-পমেচালক (অর্ ড ও বারজট) চাজড অমিসাে (সীিািা-১) 

রপ্রস অমিসাে 

চাজড অমিসাে (সীিািা-২) 

সহকােী পমেচালক (জমেপ) 

সহকােী পমেচালক (মপ্রমটিং) 

রজািাল রসরটলরিট অমিসাে/ 

মদয়াো রসরটলরিট অমিসাে 
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এক িজে এক িজে ভূমি রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তেভূমি রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তে  এেএে  আওতািীি অমিসসমূরহে জিবরলে মববেণীেঃআওতািীি অমিসসমূরহে জিবরলে মববেণীেঃ  

  

  

ক্রমিক িিং রেণী িঞ্জুেীকৃত কি ডেত শূন্য 

১ ১ি রেণী (কযার্াে) ৬৫ ৩৩ ৩২ 

২ ১ি রেণী (িি-কযার্াে) ৪২৩ ২৭৯ ১৪৪ 

৩ ২য় রেণী ৬৮৪ ১২৪ ৫৬০ 

৪ ৩য় রেণী ৪৪৭৭ ১৬১৭ ২৮৬০ 

৫ ৪র্ ড রেণী ১৯৮৩ ৯০৭ ১০৭৬ 

 সব ডরিাট- ৭৬৩২ ২৯৬০ ৪৬৭২ 

  

  

ভূমি রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তেভূমি রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তে  ??   তাে অিীিস্থ অমিরসে তাে অিীিস্থ অমিরসে ২০১৬২০১৬--২০১৭ ২০১৭ অর্ ড বছরেে বারজট বোদ্দ অর্ ড বছরেে বারজট বোদ্দ 

ওও  ব্যয় মহসাবব্যয় মহসাব  

  
 

ক. বারজট বোদ্দ ও ব্যয়েঃ        

 অর্ ড বছে বোদ্দ (সিংরশামিত) প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) 

 ২০১৬-২০১৭ ১৫৮.৫৪ রকাটি টাকা ১৬২.৭৮ রকাটি টাকা 

খ. রপিশি মিষ্পমি 

(আনুরতামিক ও রপিশি) 

১২৯টি    

গ. অমর্ট আপমি মিষ্পমিকৃত অমর্ট সিংখ্যা-২১৪   

 মিষ্পমিকৃত অর্ ড-৫.০৩ লক্ষ টাকা   

  

  

  

  

  

  

  

  

ভূমি রেকর্ ড জমেপ কার্ ডক্রিভূমি রেকর্ ড জমেপ কার্ ডক্রি  
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২০১৬২০১৬--২০১৭ ২০১৭ অর্ ড বছরেে বামি ডক প্রমতরবদি প্রস্তুরতে লরক্ষয উরেখরর্াগ্য অগ্রগমতে তথ্যামদেঃঅর্ ড বছরেে বামি ডক প্রমতরবদি প্রস্তুরতে লরক্ষয উরেখরর্াগ্য অগ্রগমতে তথ্যামদেঃ  

    

 রজািাল রসরটলরিট এবিং মদয়াো রসরটলরিট এে আওতায় বতডিারি সাো রদরশ মর্মজটাল জমেপ 

কার্ ডক্রি পমেচামলত হরে। ঢাকা, র্রশাে, িমেদপুে, খুলিা, বমেশাল, বগুড়া, েিংপুে, মদিাজপুে, মসরলট, 

টাঙ্গাইল, কুমিো, রিায়াখালী, োজশাহী, পাবিা, িয়িিমসিংহ ও জািালপুে সহ ১৬ টি রজারি জমেপ কাজ 

চলিাি আরছ এবিং মদয়াো রসরটলরিট অপারেশি, ঢাকা এে িাধ্যরি মসকমি ও পয়মস্থ ভূমিে মর্মজটাল 

পদ্ধমতরত জমেপ কাজ চলরছ। িবসৃষ্ট চট্টগ্রাি, পটুয়াখালী ও কুমষ্টয়া রজারি জিবল মিরয়াগ ও পর্ ডাপ্ত র্ন্ত্রপামত 

সিংগ্রহ স্বারপরক্ষ সবগুরলা রজারি মর্মজটাল পদ্ধমতরত জমেপ কাজ আেম্ভ কো হরব। বতি ডাি জিবল ও মর্মজটাল 

র্ন্ত্রপামতে উপে মির্ ডে করে ঢাকা রজারিে সার্াে ও পলাশ উপরজলায় মর্মজটাল জমেপ চলিাি আরছ।  

জািালপুে, োজশাহী , েিংপুে রজারি মর্মজটাল পদ্ধমতরত জমেপ কাজ চলিাি আরছ। এ ছাড়া িমেদপুে, খুলিা, 

মসরলট ও রিায়াখালী রজারিে রর্ সকল রিৌজাে জমেপ হয়মি রসগুরলারত মর্মজটাল জমেরপে কাজ চলিাি 

আরছ। অধুিালুপ্ত ১১১ টি মছট িহরলে ৩৪ টি রিৌজাে িাঠ পর্ ডারয়ে  জমেপ কাজ রশরি রেকর্ ড মূ্রণণ সিাপ্ত 

হরয়রছ। িক্সা মূ্রণণ সিাপ্ত হরল চূড়ান্ত প্রকাশিা রদয়া হরব। মিরেে ছরক ২০১৬-১৭ অর্ ড বছরেে জমেপ কারজে 

িে মর্মিক অগ্রগমতে একটি মববেণ উপস্থাপি কো হ'লেঃ 

  

ক্রমিক 

িিং 
িরেে িাি 

রিৌজা 

সিংখ্যা 

খমতয়াি/ রকস 

সিংখ্যা 

১ িাঠকাজ ( র্াটা এমি ও বুঝােত) ৪৪ ৪৩০১০ 

২ তসমদক ১০২ ১৩৪২৮০ 

৩ আপমি ৪৯৭ ২৩৬৩০০ 

৪ আমপল ৯৩২ ১০১৮০৬ 

৫ চূড়ান্ত র্াঁচ ১০৫৩ ১১৮২৪১৭ 

৬ মূ্রণণ ২০৬৮ ১০১০৫০১ 

৭ চূড়ান্ত প্রকাশিা ২০৩৬ ১৬৪৮৪৫১ 

৮ রগরজট প্রিাব ১৮৩৮ ১৩৫৭৮৮১ 

৯ হিান্তে ২৭৬১ ১৪৯৮৩২১ 

  

  

  

  

  

  

২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছরেে অর্যন্তমেি ও আন্তজডামতক সীিািা সিংক্রান্ত কার্ ডক্ররিে মববেণেঃ 
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১. বারগেহাট (মচতলিােী)-মপরোজপুে (িামজেপুে) আন্তেঃরজলা সীিািা মিি ডােণ কাজ সম্পন্ন কো 

হরয়রছ।  

২. রিায়াখালী (হামতয়া)-রর্ালা (িিপুো)-আন্তেঃরজলা সীিািা মিি ডােরণে কাজ সম্পন্ন কো হরয়রছ। 

৩. রর্ালা রজলাে িিপুো-লালরিাহি আন্তেঃউপরজলা সীিািা মিি ডােণ কাজ সম্পন্ন কো হরয়রছ। 

৪. রর্ালা রজলাে লালরিাহি-তজুিমদ্দি আন্তেঃউপরজলা সীিািা মিি ডােরণে কাজ সম্পন্ন কো 

হরয়রছ। 

৫. মর্মজটাল জমেপ কারজে জন্য উম্মুক্ত দেপরেে িাধ্যরি ০১ (এক) রসট আেটিরক (RTK) 

রলাবাল পমজশমিিং মসরেি (মজমপএস) রিমশি ক্রয় কো হরয়রছ।  

৬. মজওরর্টিক মপলারেে স্থািািংক মিণ ডরয়ে মববেণেঃ 

  

ক্রমিক 

িিং 
রজারিে িাি রজলাে িাি 

রিৌজাে 

সিংখ্যা 

মপলারেে 

সিংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ োজশাহী িারটাে ২ ৪ 

২ মদয়াো অপারেশি, ঢাকা রিায়াখালী ও চট্টগ্রাি ১ ২৫ 

৩ মদয়াো অপারেশি, ঢাকা জািালপুে ৬ ১০ 

৪ মদয়াো অপারেশি, ঢাকা বমেশাল ৫ ১০ 

৫ মদয়াো অপারেশি, ঢাকা চাঁপাইিবাবগঞ্জ ১ ২ 

৬ রিায়াখালী রিায়াখালী ৮ ২২ 

৭ িমেদপুে শেীয়তপুে ৪ ২২ 

৮ খুলিা খুলিা ২ ৪ 

৯ ঢাকা ঢাকা ১ ২ 

রিাট ৩০ ১০১ 

  
২০১৬-২০১৭ অর্ ড বছরেে  আন্তজডামতক সীিািা মপলাে মির্ থাণ, পুিেঃমিি ডাণ ও রিোিত 

সিংক্রান্ত বামি ডক প্রমতরবদিেঃ 

  

* বািংলারদশ-পশ্চির্বঙ্গ(র্ােত) রসক্টরে মবমর্ন্ন িেরিে ২৮৬টি আন্তজডামতক সীিািা মপলাে 

মিি ডাণ/পুিেঃমিি ডাণ/রিোিরতে কাজ সম্পন্ন কো হরয়রছ। 

* বািংলারদশ-আসাি(র্ােত) রসক্টরে মবমর্ন্ন িেরিে ৬৫৫টি আন্তজডামতক সীিািা মপলাে 

মিি ডাণ/পুিেঃমিি ডাণ/রিোিরতে কাজ সম্পন্ন কো হরয়রছ। 

* বািংলারদশ-রিঘালয় (র্ােত) রসক্টরে মবমর্ন্ন িেরিে ৩০২টি আন্তজডামতক সীিািা মপলাে 

মিি ডাণ/পুিেঃমিি ডাণ/রিোিরতে কাজ সম্পন্ন কো হরয়রছ। 

* র্হাপশ্চেচালক, ভূশ্চর্ রেকর্ থ ও জশ্চেপ অশ্চিদপ্তে, বাাংলারদশ এবাং ভােরেে ৩টি োরজেে জশ্চেপ 

শ্চবভারেে পশ্চেচালক এে র্রে ৩টি র ৌর্ সরেলন ও ৫ র ৌর্ র্াঠ পশ্চেদশ থন অনুশ্চিে হরেরছ। 

  

  

  

  

  

২০১৬২০১৬--২০১৭ ২০১৭ অর্ ড অর্ ড বছরেে রিৌজা ম্যাপ উৎপাদি মহসাবেঃবছরেে রিৌজা ম্যাপ উৎপাদি মহসাবেঃ  



55  

  

  
  

ক্রমিক িিং িারসে িাি ম্যাপ সিংখ্যা কমপ সিংখ্যা 

১ জুলাই/২০১৬ মি. ৫৭ ৫,৮১৪ 

২ আগষ্ট/২০১৬ মি. ৯৪ ৭,৪৭৮ 

৩ রসরেম্বে/২০১৬ মি. ১৩৮ ১২,৪৬৬ 

৪ অরক্টাবে/২০১৬ মি. ১৯৬ ১৯,২৫০ 

৫ িরর্ম্বে/২০১৬ মি. ২৭২ ২৬,০৫৯ 

৬ মর্রসম্বে/২০১৬ মি. ৩০৫ ২৯,৫৯০ 

৭ জানুয়ামে/২০১৭ মি. ৩৩০ ৩১,৯৬৮ 

৮ রেব্রুয়ামে/২০১৭ ২০৪ ২০,৪৬৮ 

৯ িাচ ড/২০১৭ মি. ২০৯ ২০,৭৫০ 

১০ এমপ্রল/২০১৭ মি. ২৯৬ ২৮,৪৯২ 

১১. রি/২০১৭ মি. ৩৭৬ ৩৬,৪৫০ 

১২. জুি/২০১৭ মি. ৩০৮ ২৮,৮২৬ 

রিাট ২,৭৮৫ ২,৬৭,৮৮১ 

  

২০১২০১৬৬--১১৭৭  অর্ ড অর্ ড বছরেে বছরেে   খমতয়াি এমি ও মু্রণরণে মববেণেঃখমতয়াি এমি ও মু্রণরণে মববেণেঃ  

  

এমি (রসরলটরিট রপ্রস) মু্রণণ (ঢাকা ও মসরলটসহ) 

রিৌজা খমতয়াি রিৌজা খমতয়াি 

৭৭৯ ৬৫৬০৩৬ ১৩৯২ ৯,৯৬,৬৭২ 

  

অবকাঠারিাগত উন্নয়ি ও র্ন্ত্রপামতঅবকাঠারিাগত উন্নয়ি ও র্ন্ত্রপামত  সাংসাংগ্রহগ্রহ  (২০১৬(২০১৬--২০১৭)২০১৭)  

  

০১.  খমতয়াি মু্রণরণে জন্য একটি উচ্চক্ষিতাসম্পন্ন মর্মজটাল রপ্রার্াকশি মপ্রটাে ক্রয় ও স্থাপি কো 

হরয়রছ। 

 

০২.   রপ্ররস কি ডেত কি ডকতডা ও কি ডচােীগরণে মিয়মিত উপমস্থমত মিমিতকেরণে লরক্ষযই ই-এযারটিরর্ন্স 

মসরেি স্থাপি কো হরয়রছ। 

০৩.   োজস্ব বারজরটে আওতায় মর্মজটাল জমেপ কার্ ডক্রি সম্পন্ন কেরণে লরক্ষয ১০০ (একশত) ইটিএস 

(ETS) মিশি সিংগ্রহ কো হরয়রছ। 

 

২০১৬২০১৬--২০১৭ ২০১৭ অর্ ড বছরে অর্ ড বছরে অর্যন্তেীি অর্যন্তেীি প্রমশক্ষরণে মববেণেঃপ্রমশক্ষরণে মববেণেঃ  

  

  

ত্রেিামসক রকারস ডে সিংখ্যা 
প্রমশক্ষণার্ীে 

সিংখ্যা 
প্রমশক্ষণ মদবস 

রিাট প্রমশক্ষণ 

ঘটা 

প্রমশক্ষণার্ী প্রমত 

প্রমশক্ষণ ঘটা 

১ি ৫ ৪৮ ৪৮ ২৯০৪ ৬১ 

২য় ১০ ১০১ ১২১ ৮১৭৬ ৮০.৯৫ 

৩য় ৭ ১৫১ ৫৪ ৮৬৭২ ৫৭.৪৩ 

রিাট ২২ ৩০০ ২২৩ ১৯৭৫২ ৬৫.৮৪ 

  

  

ভূমি রেকর্ ড ও জমেপ অমিদরপ্তভূমি রেকর্ ড ও জমেপ অমিদরপ্তেে আওতািীি মবমর্ন্ন প্রকপ থ রর্রকেে আওতািীি মবমর্ন্ন প্রকপ থ রর্রক  উরেখরর্াগ্য অজডিউরেখরর্াগ্য অজডি  
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(২০১৬(২০১৬--২০১৭)২০১৭) 

  

প্রকরপ থে িাি : ররিংরদমিিং গর্রি ডন্স ম্যারিজরিট প্ররজক্ট 

(করম্পারিট মবেঃ মর্মজটাল ল্যান্ড ম্যারিজরিট 

মসরেি) 

 

দাময়ত্ব প্রাপ্ত িন্ত্রণালয়/মবর্াগ : ভূমি িন্ত্রণালয় 

বািবায়িকােী সিংস্থা : ভূমি রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তে  

আমর্ ডক ঋণ সহায়তায় : এশীয় উন্নয়ি ব্যািংক (এমর্মব) 

ত্রবরদমশক ঋরণে পমেিাণ : ১৫.৯৯ মিমলয়ি িামকডি র্লাে 

প্রকরপ থে প্রাক্কমলত ব্যয় : ১৫,৫৪৭.১৭ লক্ষ টাকা (২য় সিংরশামিত) 

 (মজওমবেঃ ২,৭৫৫,১৮ লক্ষ টাকা  

এমর্মবেঃ ১২,৭৯১.৯৯ লক্ষ টাকা) 

প্রকরপ থে রিয়াদ : জুলাই ২০১১ হরত জুি ২০১৭ পর্ ডন্ত (২য় সিংরশামিত) 

প্রকপ থ পমেচালক : জিাব রিােঃ আহসাি হাবীব তালুকদাে, যুগ্ম-সমচব 
 

 

 বতডিারি চলিাি ভূমি ব্যবস্থাপিা পদ্ধমত িানুিরক কামিত রসবা দারি রতিি সিল িয় িরি ড মবমর্ন্ন 

িহল হরত উচ্চামেত হরে। এ অবস্থা হরত উিেণ লারর্ আধুমিক প্রযুমক্তে ব্যবহাে অিস্বীকার্ ড। বতডিাি 

সেকারেে মর্মজটাল বািংলারদশ গঠরিে রঘািণা এবিং এ মবিরয় সেকারেে আন্তমেকতাে কােরণ মবমর্ন্ন 

আধুমিক, উন্নয়িমূলক বািব পদরক্ষপ গ্রহণ কো হরে। 

 

 এ পদরক্ষরপে বািব রূপদানে রিাট ০৭টি রজলাে (মদিাজপুে, োজশাহী, পাবিা, রগাপালগঞ্জ, জািালপুে, 

রশেপুে ও গাজীপুে (১টি রেরর্মিউ সারকডলসহ) ৪৫টি উপরজলায় ররিংরদমিিং গর্রি ডন্স ম্যারিজরিট প্ররজষ্ট 

(করম্পারিট মবেঃ মর্মজটাল ল্যান্ড ম্যারিজরিট মসরেি)-শীি ডক প্রকরপ থে িাধ্যরি মর্মজটাল ল্যান্ড ম্যারিজরিট 

মসরেি (মর্এলএিএস) চালু কো হরয়রছ। 

 

(ক) এ প্রকরপ থে প্রিাি উরদ্দশ্যসমূহ মছল নেম্নরূপঃ 

 

১. মর্মজটাল ভূমি রেকর্ ড ব্যবস্থাপিা প্রবতডরিে িাধ্যি ভূমি িামলকািা স্বত্ব মিেঙ্কুশ ও তাে 

মিোপিা মবিাি কো এবিং অমত সহরজ তা সিংেক্ষণ কো; 

২. সেকােী ভূমিে ব্যবস্থাপিা ও িামলকািা মিেঙ্কুশ কো; 

৩. ভূমি ব্যবস্থাপিায় দক্ষতা উন্নয়ি কো, রেকর্ ড হাল-িাগাদকরেণ (মিউরটশি) সিয়রক্ষপি দূে 

কো এবিং তাৎক্ষমণক হাল-িাগাদকরেণে িারধ্যি রেকরর্ ডে সঠিকতা মিমিতকেরণে দ্বাো 

বাে বাে সিংরশািিী জমেরপে প্ররয়াজিীয়তা দূে কো। 

 

(খ) ২০১৬-২০১৭ অর্ ড বছরেে উরেখরর্াগ্য কি ডকান্ডেঃ 

 

১. ভূমি রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তরেে প্ররয়াজিীয় আইটি র্ন্ত্রপামতসহ রকন্দ্রীয় র্াটা রসটাে 

মিি ডাণ কাজ সম্পন্ন কো হরয়রছ। 

২. বািংলারদশ কমম্পউটাে কাউমন্সরলে িাধ্যরি আগােগাঁওস্থ মবশ্বমবদ্যালয় িঞ্জুেী কমিশরি 

প্ররয়াজিীয় আইটি র্ন্ত্রপামত স্থাপিপূব ডক ০১টি র্াটা মর্জাোে মেকর্ােী রসটাে স্থাপি কো 

হরয়রছ। 

 

 

৩. প্রকপ থভূক্ত ০৭টি রজলায় ৬৫ লক্ষ খমতয়াি (মসএস, এসএ, আেএস, মিউরটশিকৃত) স্ক্যামিিং 
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ও ইিরর্মক্সিং, ৩০ লক্ষ ৭৯ হাজাে ৩৬২টি খমতয়াি র্াটা এমিে কাজ সম্পন্ন এবিং তা 

রজলা-উপরজলা সার্ ডারে রহামেিং সম্পন্ন হরয়রছ। 

  

৪. প্রকপ থভূক্ত রিাট ১৮৫০০টি রিৌজা ম্যাপ শীট স্ক্যামিিং ও ইিরর্মক্সিং এবিং ১০৩৬৮টি ম্যাপ 

শীট মর্মজটাইজ কো হরয়রছ। 

৫. ০৭টি রজলা রেকর্ডরুম, ৪৫টি উপরজলা সহকােী কমিশিাে (ভূমি) এে কার্ ডালয়, ০১টি সারকডল 

কার্ ডালয় এবিং ২০টি ভূমি তথ্য ও রসবা রকন্দ্র এে Refurbishment কাজ সম্পন্ন 

কো হরয়রছ এবিং প্ররয়াজিীয় আইটি র্ন্ত্রপামত স্থাপি কো হরয়রছ। 

 মর্মজটাল ল্যান্ড ম্যারিজরিট মসরেি পমেচালিাে জন্য একটি উপযুক্ত সিটওয়যাে ত্রতেী ও 

চালু কো হরয়রছ। এরত অি-লাইরি িািজােী দেখাি দামখল ও িািজােী কার্ ডক্রি সম্পন্ন 

কো হরে। িরল িামলকািাে হালিাগাদ তথ্য সিংেক্ষণ ও প্রামপ্তরত ভূমি িামলকগণ সুমবিা 

রর্াগ কেরছি। 

৬. প্রকরপ থে অিীি ৩৩০ জি কি ডকতডা ও কি ডচােীরদে মর্এলএিএস সিটওয়যাে ব্যবহারেে 

উপে বািব প্রমশক্ষণ প্রদাি কো হরয়রছ। 

 

(গ) প্রকপ থ ব্যয়েঃ 

 

১. ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছরে রর্াট ব্যে হরেরছ ৭,৬৪২.১৭ লক্ষ টাকা। েেরে শ্চজওশ্চব খারে 

৪৭৩.৮৮ লক্ষ টাকা এবাং প্রকল্প সাহায্য খারে ৭,১৬৮.২৯ লক্ষ টাকা ব্যে হরেরছ। 

২. সব থরর্াট প্রকল্প ব্যে ১০,২১৮.০৮ লক্ষ টাকা েেরে মজওমব খারে  ১,৫৭৫.১৮ লক্ষ টাকা 

এবাং প্রকল্প সাহায্য খারে ৮,৬৪২.৯০ লক্ষ টাকা ব্যে হরেরছ। 
 

 

ঙঙ))    ররিংরদমিিংররিংরদমিিং  গর্রি ডন্সগর্রি ডন্স  ম্যারিজরিটম্যারিজরিট  প্ররজক্টপ্ররজক্ট  ((করম্পারিটকরম্পারিট  মবমব::  মর্মজটালমর্মজটাল  ল্যান্ডল্যান্ড  ম্যারিজরিটম্যারিজরিট  মসরেিমসরেি))--  এেএে    

  

২০১৬২০১৬--১৭১৭  অর্ ডঅর্ ড  বছরেেবছরেে  মবমর্ন্নমবমর্ন্ন  কার্ ডক্ররিেকার্ ডক্ররিে  মকছুমকছুমচেমচে  

  

  

 

ভূমি রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তরে মিমি ডত রসিাল র্াটা রসটাে  

  

 

মর্এলএিএস সিটওয়যাে পমেচালিা ও বািবায়ি এবিং 

মসরেি ম্যারিজরিট মবিরয় সক্ষিতা বৃমদ্ধ সিংক্রান্ত প্রমশক্ষণ 

এবিং এরত উপমস্থত মসমিয়ে সমচব, ভূমি িন্ত্রণালয় জিাব 

রিছবাহ্ উল আলি   
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মর্এলএিএস সিটওয়যাে পমেচালিা ও বািবায়ি এবিং মসরেি 

ম্যারিজরিট মবিরয় সক্ষিতা বৃমদ্ধ সিংক্রান্ত প্রমশক্ষণ এবিং এরত 

উপমস্থত মসমিয়ে সমচব,  ভূমি িন্ত্রণালয় জিাব রিছবাহ্ উল 

আলি, িহাপমেচালক জিাব রশখ আব্দুল আহাদ এবিং প্রকপ থ 

পমেচালক জিাব রিােঃ আহসাি হাবীব তালুকদাে   

  

 

মসমিয়ে সমচব, ভূমি িন্ত্রণালয় জিাব রিছবাহ্ উল আলি 

কর্তডক ২১ িাচ ড ২০১৭ তামেরখ ভূমি রেকর্ ড ও জমেপ 

অমিদপ্তরেে রসিাল র্াটা রসটাে পমেদশ ডি  

  

  

 

মসের্াপ মিলিায়তরি  ১৮ রি, ২০১৭ অনুমিত মর্এলএিএস প্রকপ থ 

মবিয়ক জাতীয় রসমিিাে   

  

  

 

মসের্াপ মিলিায়তরি  ১৮ রি, ২০১৭ অনুমিত মর্এলএিএস 

প্রকপ থ মবিয়ক জাতীয় রসমিিাে   

  

  

িািিীয় ভূমি প্রমতিমন্ত্র জিাব রিােঃ সাইফুজ্জািাি রচৌধুেী কর্তডক 

১১ এমপ্রল ২০১৭ তামেখ ভূমি রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তরেে 

রকন্দ্রীয়  র্াটা রসটাে পমেদশ ডি  

  

িািিীয় ভূমি প্রমতিমন্ত্র জিাব রিােঃ সাইফুজ্জািাি রচৌধুেী 

কর্তডক ১১ এমপ্রল ২০১৭ তামেরখ ভূমি রেকর্ ড ও জমেপ 

অমিদপ্তরেে রকন্দ্রীয় র্াটা রসটাে পমেদশ ডি 
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বতডিাি ভূমি সমচব র্েঃ মুমজবুে েহিাি হাওলাদাে কর্তডক ০৮ 

আগষ্ট ২০১৭ তামেখ মর্এলএিএস প্রকরপ থে মদিাজপুে এলাকাে 

কার্ ডক্রি পমেদশ ডি   

  

বতডিাি ভূমি সমচব র্েঃ মুমজবুে েহিাি হাওলাদাে কর্তডক ০৮ 

আগষ্ট ২০১৭ তামেরখ মর্এলএিএস প্রকরপ থে মদিাজপুে এলাকা 

পমেদশ ডিকারল কি ডকতডা/কি ডচােীগরণে সারর্ িতমবমিিয়  

  

উপরজলা ভূমি অমিরস স্থামপত সার্ডােসহ আইটি র্ন্ত্রপামত  

  

মর্এলএিএস প্রকরপ থে িাধ্যরি বদরল র্াওয়া উপরজলা ভূমি 

অমিস  

  
  

চচ))  প্রকরপ থেপ্রকরপ থে  িলািলিলািল::  

  

০১. এ প্রকপ থ বািবায়ি সম্পন্ন হওয়াে িরল ভূমি িামলকগণ সহরজই িািজােী কার্ ডক্রি সম্পন্ন কেরত 

পােরছি। ভূমি িািজােী পদ্ধমত সহজ, স্বে এবিং হালিাগাদ তথ্য পাওয়া সহজ হরয়রছ। িািজােী 

সম্পন্ন কেরত ভূমি িামলকরদে উপরজলা ভূমি অমিরস বাে বাে রর্রত হরে িা, এে িাধ্যরি সিয় ও 

অরর্ ডে সােয় হরে। িািজােী চলাকামলি উপরজলা ভূমি অমিস হরত এ সিংক্রান্ত সব ডরশি তথ্য 

সহজলর্য হরে এিিমক ইটােরিরটে িাধ্যরি তা পাওয়া র্ায়। িািজােীে সিয়  ওয়ামেশগণ র্ারত 

প্রাপ্য অিংশ রর্রক বমিত িা হয় তা মিমিত কো হরয়রছ অর্ ডাৎ তারদে ভুমিে উপে ন্যায্য অমিকাে 

সিংেমক্ষত হরয়রছ; 

০২. ভূমি রেকর্ ডকেণ ও ক্রয়-মবক্ররয়ে রক্ষরে িামলকািাে স্বেতা ভূমিরত মবমিরয়ারগ মবশ্বাস ও আস্থা 

ত্রতেী কেরব এবিং ভূমিে ক্রয়-মবক্রয় বা রলিরদি বৃমদ্ধ পাওয়াে কােরণ সেকারেে োজরস্বে পমেিাণ 

বৃমদ্ধ পারব; 

০৩. ভূমি সিংক্রান্ত সাটি ডিাইর্ কমপ সহরজ ও দ্রুত পাওয়া র্ারে, এিিমক অি-লাইরিও তথ্য রদখা মিমিত 

হরয়রছ; 

০৪. ভূমি িামলকগরণে হয়োমি ও অরহতুক মবড়ম্বিা িীরে িীরে হ্রাস পারে; 

০৫. ভূমি সিংক্রান্ত িািলা-রিাকদ্দিা ক্রিশ: হ্রাস পারব, িরল ভূমিে েক্ষণারবক্ষণ খেচ কিরব; 

০৬. রবআইমি দখলকােরদে হাত হরত সেকােী খাস, অমপ ডত/অমিবাসী সম্পমিসমূহ মিোপদ হরব; 

০৭. ভূমিে রেণীকেণ সঠিক ও হালিাগাদ হওয়াে কােরণ ভূমি উন্নয়ি কে বা োজস্ব বৃমদ্ধ পারব; 
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০৮. স্বে ও দক্ষ প্রশাসি ব্যবস্থাে িীমতসমূহ প্ররয়াগ কো র্ারব; 

০৯. উপরজলা পর্ ডারয় আধুমিক তথ্যপ্রযুমক্ত মির্ ডে কি ডরক্ষে ত্রতেী হরয়রছ; 

১০. উপরজলা ভূমি অমিরসে কি ডকতডা ও কি ডচােীগণ আধুমিক প্রযুমক্তমর্মিক কি ডকারন্ডে সারর্ একে 

হরয়রছি এবিং এ মসরেরিে উপে প্রমশক্ষণ প্রাপ্ত হরয়রছি র্া তাঁরদেরক সেকারেে মূল্যবাি 

িািবসম্পরদে পমেিত করেরছ; 

১১. মবমর্ন্ন িেরণে র্কুরিট অরিক সিয় িরে সিংেক্ষণ ও সহরজ প্রামপ্ত মিমিত হরয়রছ।   

  
  

২০১৬২০১৬--২০১৭ ২০১৭ অর্ থ বছরে উরেখর াগ্য অগ্রেশ্চে।অর্ থ বছরে উরেখর াগ্য অগ্রেশ্চে।  

  

(ক)(ক)  প্রকপ থ ব্যয়েঃপ্রকপ থ ব্যয়েঃ  

  

২০১৬-২০১৭ অর্ ড বছরে বোদ্দেঃ ৮৯৬.০০ লক্ষ টাকা (সিংরশামিত)। 

মিমজকযাল টারগ ডট ৩০% (সিংরশামিত)। 

অগ্রগমত মিন্যামন্সয়াল-২৪৫% এবিং মিমজকযাল ২৯.৫%।  
  

(খ)(খ)  বািব অগ্রগমতেঃবািব অগ্রগমতেঃ  

  

১। জাতীয় ভূমি িীমতেঃ জাতীয় ভূমি িীমতে খসড়া ত্রতেী করে রজলা ও মবর্াগীয় এবিং জাতীয় পর্ ডারয় 

কিসালরটশি সর্া সিাপ্ত করে প্রাপ্ত মির্ব্যাকসমূহ খসড়া জাতীয় ভূমি িীমতরত অন্তভূ ডক্ত করে 

চূড়ান্তকরেণে জন্য বািংলা ও ইিংরেজী র্ােসি ভূমি রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তরেে িাধ্যরি ভূমি 

িন্ত্রণালরয় দামখল কো হরয়রছ। এ পর্ ডারয় কারজে অগ্রগমত ১০০%।  
  

  Draft Land Use and Zoning Sub PolicyDraft Land Use and Zoning Sub Policy--Prepared Prepared   
  Implementation Strategy for National: land policyImplementation Strategy for National: land policy--DeveDevelopedloped  

  
  

  

মর্মজটাল ভূমি কি ডসূচীেঃ িাঠ জমেপ সিাপ্ত হওয়া রিৌজাসমূরহে অগ্রগমত মিেরূপেঃমর্মজটাল ভূমি কি ডসূচীেঃ িাঠ জমেপ সিাপ্ত হওয়া রিৌজাসমূরহে অগ্রগমত মিেরূপেঃ  

  

তসমদক : ৪৫ রিৌজা 

মর্মপ : ৪২ রিৌজা 

আপমি : ৩৫ রিৌজা 

আপীল : ৩৫ রিৌজা 

িাইিাল র্াঁচ : ৫০ রিৌজা 

র্াটা এমি : ৫২ রিৌজা 

চূড়ান্ত প্রকাশিা : ৫০ রিৌজা 

  

(২)(২)  আইআইমর্এলমর্এলআেএসেঃআেএসেঃ  

  

ক. িমিোিপুে আইমর্এলআেএস-৯৬৭টি General Application, ৪২৮টি LT Notice 

Based Applicationসহ রিাট ১৩৯৫টি িািজােী আরবদি মিষ্পমি হরয়রছ। 

 

খ. জািালপুে ও আিতলীরত আইমর্এলআেএস কারিকটিমর্টি স্থাপি কো হরয়রছ। কি ডকতডা/ 

কি ডচােীরদে প্রমশক্ষণ প্রদাি সিাপ্ত কো হরয়রছ। জািালপুরে িািিীয় িন্ত্রী, ভূমি িন্ত্রণালয় 

আইমর্এলঅআেএস উরভািি করেরছি। মবগত জানুয়ামে/১৭ িাস হরত ৩৭টি General 

Application, ১০টি LT Notice Based Applicationসহ রিাট ৪৭টি িািজােী 

আরবদি মিষ্পমি হরয়রছ। আিতলীরত রটষ্ট অপারেশি শুরু হরয়রছ। 

  

  

  

৩৩।।  মলগ্যাল এযান্ড ইিমেটিউশিাল অমলগ্যাল এযান্ড ইিমেটিউশিাল অমর্টেঃমর্টেঃ  
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(ক) Land Record & Survey Act-2016 এে প্রার্শ্চর্ক খসড়া তেেী সম্পন্ন হরেরছ।  

(খ) প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০ এে সিংরশািরিে খসড়া প্রস্তুত কো হরয়রছ। 

(গ) ক্ষু্রণ নৃরগামষ্টে ভূমি অমিকাে আইরিে খসড়া প্রস্তুত কো হরয়রছ। 

(ঘ) ভূমিরত িােীে অমিকাে প্রমতিাে উপে খসড়া প্রস্তুত কো হরয়রছ। 

(ঙ) ইন্সটিটিউশিাল রেিওয়ারকডে খসড়া প্রস্তুত কো হরয়রছ। 
  

৪৪।।  দক্ষতা উন্নয়িেঃদক্ষতা উন্নয়িেঃ  

  

ক. সিটওয়যাে আকডমজআইএস, অরর্ ডািরটা, রলইকা মজও অমিস মবিরয় প্রমশক্ষণ প্রদাি কো হরয়রছ। 

 

খ. রিাহিপুে উপরজলায় Unmanned Aerial Vehicle (UAV) এে িাধ্যরি ভূ মচে এবিং 

জািালপুরে স্যাটালাইট এে িাধ্যরি বাউন্ডােী ইরিজােী িােণ কো হরয়রছ। িােণকৃত  র্াটা প্ররসস 

করে রিৌজা ম্যাপ প্রস্তুরতে সিীক্ষা চালারিা হরয়রছ। প্রাপ্ত িলািরলে মর্মিরত মবগত ০২/০৫/২০১৭ 

মি. তামেরখ ভূমি রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তরে “Seminar/Workshop on Exploring 

Advance Tools/Techniques for Cost & Time Effective Cadastral 

Mapping: Pilot Studies-Underlying Prospect and Future” শী থক 

একটি রসশ্চর্নাে অনুশ্চিে হরেরছ। 

  

ররিংরদমিিং অব রসরটলরিট রপ্রস, ম্যাপ মপ্রমটিং রপ্রস এযান্ড মপ্রপারেশি অব মর্মজটাল ম্যাপস ররিংরদমিিং অব রসরটলরিট রপ্রস, ম্যাপ মপ্রমটিং রপ্রস এযান্ড মপ্রপারেশি অব মর্মজটাল ম্যাপস 

প্রকপ থপ্রকপ থ  

  

(১) ভূমি রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তরেে ১০ জি কি ডকতডা-কি ডচােীরক র্ােরতে হায়্রণাবারদ অবমস্থত 

ইমন্ডয়াি ইিমেটিউট অব সারর্ ডময়িং এযান্ড ম্যামপিং (আইএসএি) এ গত ১৬/০১/২০১৬ মি. তামেখ 

হরত ১০/০২/২০১৭ মি. তামেখ পর্ ডন্ত মর্মজটাল ম্যামপিং মবিরয় প্রমশক্ষণ প্রদাি কো হরয়রছ। 

(২) মর্মজটাল জমেপ কারজে সেঞ্জাি পমেবহরিে জন্য প্রগমত ইন্ডামিজ মলমিরটর্ এে মিকট রর্রক 

সোসমে একটি র্াবল রকমবি মপকআপ র্যাি ক্রয় কো হরয়রছ। 

(৩) মর্মজটাল জমেপ কারজে র্াটা কারলকশরিে জন্য উম্মুক্ত দেপরেে িাধ্যরি ১০টি ইরলক্টমিক রটাটাল 

রেশি (ইটিএস রিমশি) ক্রয় কো হরয়রছ। 

(৪) মজমজটাল ম্যাপ মপ্রট কোে জন্য উম্মকু্ত দেপরেে িাধ্যরি ২টি হাই-মপ্রমসশি ইিংকরজট প্লটাে ক্রয় 

কো হরয়রছ। 

(৫) মর্মজটাল ম্যাপ প্ররসমসিং এে জন্য উম্মকু্ত দেপরেে িাধ্যরি ১০টি কযার্ািাল ম্যাপ র্াটা প্ররসমসিং 

সিটওয়যাে ও ৪টি হাইপাওয়ার্ ড মজআইএস র্াটারবজ ম্যারিজরিট সিটওয়যাে ক্রয় কো হরয়রছ। 

  

,,  

  


