সূচীত্র
ংক্ষেক (Abbreviation)

১

১।

ভূমভকা

২-৩

২।

ংজ্ঞা

৪-৮

৩।

মডমজটার জমযক্ষয দ্ধমত

৭

৪।
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৪২-৪৩

১১। ভাঠ কাজ তদাযমকয মানফান:

৪৩

মযমষ্ট ১: নকা  খমতান ভমিত কাষ্টভাআজড পটায এয প্যাযামভটাযভ

৪৪

মযমষ্ট ২: মডমজটার াক্ষবয কাক্ষজ মধদিয  নক্ষটরক্ষভন্ট এয কভযকতযা  কভযচাযীক্ষদয মফত্মামযত দামত্ব  কতযব্য
৪৫-৪৭

মযমষ্ট ৩: মডমজটার ভূমভ জমযক্ষয ক্ষন্ট-নকাড Point-Code)

৪৮-৫০

মযমষ্ট ৪: মজক্ষডটিক মরায এয নকা  আমিমনামযং ড্রআং
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৫৯
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৬৩

2

ংক্ষেক Abbreviation)
অযটিক্ষক যান্ডক্ষল্ড মজমএ -Real Time Kinematic Handheld GPS
মজমএ

Global Positioning System (GPS)

মডমজমএ

Dual Frequency Global Positioning System (DGPS)

অযমএএভ

Reference Cadastral Survey Mark (RCSM)

আঈটিএভ

Universal Transverse Mercator (UTM)

মফঈটিএভ

Bangladesh Universal Transverse Mercator (BUTM)

মজএএভ

Global System for Mobile Communications (GSM)

আটিএ

Electronic Total Station (ETS)

টিএম

Traverse Survey Controls (TSC)

মএএভ

Permanent Survey Mark (PSM)

মমএএভ

Permanent Cadastral Survey Mark (PCSM)

মএমএভ

Cadastral survey control mark (CSCM)

NEZ

Northing, Easting & Zenith (NEZ)

এরমম

Lambert Conformal Conic (LCC)

Coord.data

Coordinate data

Meas. data

Measuring data

ম

Observation Point (OP)

আঈঅআএম

Union Information Service Centre /আঈমনন আ-নফা নকন্দ্র/UISC

মডম-খড়া প্রকানা)

Draft Publication (DP)

মমডএভএ

Code Division Multiple Access (CDMA)

এআএভম

Sustainable Environment Management Programme (SEMP)

আঈএনমডম

United Nations Development Programe (UNDP)

এমডমফ

Asian Development Bank (ADB)

মএর

Certificate of Land Ownership ( CLO)

মজঅআ- াধাযণ মনক্ষদযাফরী General Instruction (GI)
মডমজটার ভূমভ জময

ভূমভ নযকড য  নকা প্রস্ত্তত কাম যক্রভ

এমডঅয

Alternative Dispute Resolution(ADR)/মফকল্প মফক্ষযাধ মনস্পমত

ভূক্ষযজ

ভূমভ নযকড য  জময মধদিয

মডএরঅযএ

Directorate of Land Records & Survey (DLRS)

অআমড নং

Identification Number (ID NO.
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১। ভূমভকা
১.১ পৃমথফীয প্রা কর নদক্ষ ভূমভ নযকড য  নকা প্রস্ত্তত কাম যক্রক্ষভ ংক্ষেক্ষ ভূমভ জময) মডমজটার দ্ধমত  তথ্য প্রভেমক্ত
ব্যফায কযা ক্ষে।
১.২ ভূমভ নযকড য  জময মধদিয ভূক্ষযজ) ক্ষক্টাফয ২০০৮ ভাক্ষ নাতন জময দ্ধমতয াাাম মডমজটার জময কাম যক্রভ
যীোভরকবাক্ষফ চালু কযায জন্য একটি মযত্র জাযী কক্ষয। ঐ কাম যক্রভ চালু থাকা ফস্থা ২০০৯ াক্ষরয নজরা প্রাক
ক্ষেরক্ষন ভূমভ জময মফলক্ষ মতনটি মদ্ধাক্ষন্তয নপ্রমেক্ষত ভাচ য ২০১০ াক্ষর ভূমভ ভন্ত্রণার ‘‘জময মফবাক্ষগয কভযকতযা-কভযচাযীক্ষদয
জফাফমদমতা মনমিত কযায রক্ষেয স্থাী কভযচাযী দ্বাযা ভাঠ ম যাক্ষ জময কাজ মযচারনা’য প্রস্তাফ নপ্রযক্ষণয জন্য ভূমভ নযকড য 
জময মধদিয ত:য ভূক্ষযজ) নক মনক্ষদ য প্রদান কক্ষযন। ভূক্ষযজ এয নভ ২০১০ তামযক্ষখয প্রত্মাক্ষফয নপ্রমেক্ষত জুন’২০১০ তামযখ
ভূমভ ভন্ত্রণার মডমজটার দ্ধমতক্ষত ভূমভ জময কাম যক্রভ মযচারনায নীমতগত নুক্ষভাদন প্রদান কক্ষয, মা জুরাআ ২০১০ ভূমভ জময
ংমিষ্ট কর কাম যার  কভযকতযাক্ষক প্রক্ষাজনী ব্যফস্থা গ্রক্ষণয জন্য ফমত কযা ।
১.৩ । ২০০৮ ন নথক্ষক ভূক্ষযজ প্রমমেত জনফর দ্বাযা ‘ট্রাার এযান্ড এযয’ থ যাৎ যীোভরকবাক্ষফ আটিএ ভমিত ভূমভ জময
দ্ধমতক্ষত মডমজটার জময কাম যক্রভ অযম্ভ কক্ষয। মকন্তু এ কাক্ষজয জন্য এখক্ষনা ম যন্ত নকান মজঅআ াধাযণ মনক্ষদ যাফরী) প্রস্ত্তত
কযা মন। পক্ষর মডমজটার জময কাক্ষজ মনভেক্ত কভযকতযা-কভযচাযীগণ াধাযণ কামযগময  অআনী প্রক্ষে/মফলক্ষ কারক্ষেণ কযক্ষছন
মকংফা ঈদ্ভূত ভস্যা ভাধাক্ষনয/মদ্ধাক্ষন্তয জন্য দয কাম যারক্ষয যণান্ন ক্ষেন। এক্ষত ভাঠ ম যাক্ষ কাক্ষজয স্বাবামফক গমত ব্যাত
ক্ষে। এ নপ্রমেক্ষত মধদিক্ষযয চরভান মডমজটার জময কাম যক্রক্ষভয জন্য একটি াধাযণ মনক্ষদ যাফরী প্রণক্ষনয রক্ষেয একটি কমভটি
গঠন কযা । কমভটি মনম্নফমণ যত অআন-মফমধ, মনক্ষদ যমকা, ম্যানুার, ত্রাফরী যীো কক্ষয মফক্ষফচয মজঅআ প্রণন কক্ষযক্ষছ:
অআন-মফমধ, মনক্ষদ যমকা, ম্যানুার, ত্রাফরী
১। ২০০৮ নথক্ষক ভূমভ ভন্ত্রণার  ভূক্ষযজ কর্তযক জাযীকৃত ত্রাফরী;
২। াক্ষবয অআন ১৮৭৫, নফঙ্গর নটন্যামন্প এযাক্ট ১৮৮৫, মক্ষরট নটন্যামন্প এযাক্ট ১৯৩৬, যাষ্ট্রী মধগ্রণ  প্রজাস্বত্ব
অআন ১৯৫০;
৩। প্রজাস্বত্ব মফমধভারা ১৯৫৫;
৪। স্ট্যান্ডাড য রুরস্ মযগামড যং অযএ আন নফঙ্গর ১৯৩৩, াক্ষবয  নক্ষটরক্ষভন্ট ম্যানুার ১৯৩৫, কামযগযী
মনক্ষদ যভারা ১৯৫৭, ভূক্ষযজ মজঅআ ভাচ য ২০০১;
৫। নযমংদী নজরায রা ঈক্ষজরা  ঢাকা নজরায াবায ঈক্ষজরা নদক্ষয ন্যান্য ৮টি নজরা
চরভান মডমজটার জমযক্ষ ফতযভাক্ষন নুসৃত কাম যদ্ধমত এফং মনক্ষামজত কভযকতযা  কভযচাযীবৃন্দ কর্তযক
ঈস্থামত ভস্যাফরী  তায ম্ভাব্য ভাধান;
৬। ১২ ভাচ য ২০১২ তামযক্ষখ ভূক্ষযজ কর্তযক প্রণীত মডমজটার জমযক্ষয ধাগুক্ষরা মক মক এফং কাজগুক্ষরা মক মক তায
নরখমচত্র;
াযণী-১
১.৪ । এ মজঅআ নুযক্ষণ মধদিক্ষযয চরভান  মযকমল্পত কর মডমজটার ভূমভ জময কাম যক্রভ মযচামরত ক্ষফ। এয অআনগত
মবমত ক্ষে াক্ষবয এযাক্ট ১৮৭৫, যাষ্ট্রী মধগ্রণ  প্রজাস্বত্ব অআন, ১৯৫০, তথ্য  নমাগাক্ষমাগ প্রভেমক্ত অআন ২০০৬, প্রজাস্বত্ব
মফমধভারা ১৯৫৫, াক্ষবয এন্ড নক্ষটরক্ষভন্ট ম্যানুার ১৯৩৫  নটকমনকযার রুরস্ এযান্ড আনস্ট্রাকন ফ দ্যা নক্ষটরক্ষভন্ট মডাট যক্ষভন্ট,
১৯৫৭।
১.৫। এ মজঅআ এয নকান মফলক্ষ নকানরূ ব্যাখ্যা ফা স্পষ্টীকযণ ফা নতুন নকান তথ্য/দ্ধমত ংক্ষমাজন কযায প্রক্ষাজন ক্ষর তা
প্রস্তাফ অকাক্ষয ভামযচারক, ভূক্ষযজ ফযাফয দামখর কযক্ষত ক্ষফ মমমন এ মফলক্ষ মধদিক্ষযয ংমিষ্ট মযচারক  প্রক্ষাজক্ষন
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নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপায ংমিষ্ট ন্যান্য নডাক্ষভআন এক্সাট যক্ষদয াক্ষথ যাভযক্রক্ষভ তঁয মদ্ধান্ত প্রদান কযক্ষফন। তঃয
প্রমতফছয ফামল যক নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপাযক্ষদয ক্ষেরক্ষনয ভ এ মজঅআটি ম যাক্ষরাচনা কক্ষয প্রক্ষাজন নুমাী তা ারনাগাদ
কযায প্রস্তাফ ভন্ত্রণারক্ষয নুক্ষভাদনাক্ষথ য নপ্রযণ কযা ক্ষফ।
১.৬। মডমজটার ভূমভ জমযক্ষয মফলটিক্ষক অআমন মবমত প্রদাক্ষনয জন্য প্রজাস্বত্ব মফমধভারা ১৯৫৫ এয ২৬ নং মফমধক্ষত মতমযক্ত দপা
ভেক্ত কক্ষয এআ দ্বমতয ঈক্ষেখ মনমিত কযা মা।
১.৭। মডমজটার ভূমভ জমযক্ষয ভাধ্যক্ষভ াযাক্ষদক্ষ নযকড য ডাটাক্ষফআজ ততযীক্ষত ম্ভাব্য ভ মনধ যাযক্ষণ একটি ভেগৎ ভীো মযচামরত
ক্ষত াক্ষয।
১.৮ । এ মজঅআক্ষত নম কর মফল ন্ত:ভূযক্ত মন মকন্তু মযমবনার/কযাডাস্ট্রার াক্ষবয াক্ষযন এ প্রচমরত অআন, মফমধ, প্রমফধান,
ম্যানুার কামযগযী মনক্ষদ যভারা ফা মযত্র নুমাী ফশ্য ারনী, তা প্রভেমক্তগত কাযক্ষণ প্রাংমগক না ক্ষর, মধদিক্ষযয ফ যক্ষল
প্রকামত ভূমভ নযকড য  নকা মফলক্ষ াধাযণ মনক্ষদ যাফরী, ২০০১ নুযক্ষণ ম্পামদত ক্ষফ। একআবাক্ষফ মডমজটার ভূমভ জময
কাম যক্রভ অআনানুগবাক্ষফ মযচারনায জন্য প্রচমরত তথ্য  নমাগাক্ষমাগ প্রভেমক্ত মফলক অআন, মফমধ, প্রমফধান, মযত্র ফা কামযগযী
মনক্ষদ যভারা নুমাী মা ফশ্য ারনী মকন্তু এ মজঅআ-এ ন্ত:ভূযক্ত মন, তা নুযণ কযা ক্ষফ। এক্ষেক্ষত্র নকান প্রকায ক্ষন্দ ফা
প্রে নদখা মদক্ষর মধদিক্ষযয মদ্ধাক্ষন্তয জন্য নপ্রযণ কযক্ষত ক্ষফ এফং মা নুক্ষেদ ১.৫ এয মফধান নুমাী মনষ্পমত কযা ক্ষফ।
১.৯। াধাযণবাক্ষফ অআন এফং মফমধভারা মফমবন্ন গুরুত্বফ ক্ষেয ব্যাখা ফা ংজ্ঞা নদা ক্ষ থাক্ষক। নদক্ষ মডমজটার ভূমভ জমযক্ষয
ধাযণাটি াম্প্রমতক এফং এয াক্ষথ মফমবন্ন ে ফা েগুক্ষেয মফলক্ষ প্রচমরত অআন ফা মফমধভারা নকান ব্যাখা ফা ংজ্ঞা না থাকা
মডমজটার জময কাক্ষজ মনক্ষামজতক্ষদয নফাঝায সুমফধাক্ষথ য এ ংক্রান্ত কমত ক্ষেয থ য ংজ্ঞা মক্ষক্ষফ এআ মনক্ষদ যমকা মন্নক্ষফ
কযা ক্ষক্ষছ।
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২। ংজ্ঞাঃ
২.১। প্রংগত: নুরূ না ক্ষর, এ মজঅআক্ষত ব্যফহৃত মফমবন্ন ে ফা েগুক্ষেয থ য মনক্ষম্নয ংজ্ঞা নুাক্ষয মফক্ষফমচত ক্ষফ।
তামরকাটি স্বং ম্পূণ য ন। এ নুক্ষেক্ষদ নম কর ে ফা েগুে ংজ্ঞামত মন তা ফতযভাক্ষন প্রচমরত ভূমভ জময  নযকড য,
তথ্য  নমাগাক্ষমাগ প্রভেমক্ত এফং মডমজটাআক্ষজন মফলক্ষ চালু অআন, মফমধ, প্রমফধান, ম্যানুার, মজঅআ, মযক্ষত্র ফমণ যত ংজ্ঞা ফা
ব্যাখ্যা নুযক্ষণ গৃমত ক্ষফ।
ক) মডমজটার ভূমভ জমযঃ
মডমজটার মন্ত্রামত  ফ্টায ব্যফায কক্ষয মনধ যামযত মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয-এয াতা প্রমতটি দাক্ষগয প্রমতটি ফঁক্ষকয
স্থানাংক মনণ যক্ষয ভাধ্যক্ষভ নভৌজামবমতক ভূমভয নকা  প্লটমবমতক ভামরকানা নযকড য প্রণনাক্ষথ য নম ভূমভ জময ম্পাদন কযা 
তা মডমজটার াক্ষবয  নক্ষটরক্ষভন্ট নাক্ষভ মযমচত, ংক্ষেক্ষ এটিক্ষক মডমজটার ভূমভ জময ফরা । এআ দ্ধমতক্ষত নকান নভৌজায
প্রমতটি ভূমভ খক্ষন্ডয নবৌগমরক ফস্থান মনক্ষদ যক স্থানাংক ম্বমরত মডমজটার নকা প্রস্ত্তত  প্লটমবমতক ভূমভ ভামরকানায নযকড য
ততযীয কাজ কযা । এয প্রধান দুটি ঙ্গ ক্ষে১. মডমজটার কযাডাস্ট্রার নকা প্রস্ত্তত  এয ডাটাক্ষফজ ততযী; এফং
২. প্লটমবমতক ভূমভ ভামরকানা স্বক্ষেয নযকড য প্রস্ত্তত  এয ডাটাক্ষফজ ততযী।
খ) মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান:
পৃমথফীয ফস্থাক্ষনয োং, দ্রামঘভাং  ঈচ্চতা) াক্ষথ মভর নযক্ষখ নকান নভৌজায মডমজটার কযাডাস্ট্রযার নকা প্রস্ত্তত কযায জন্য
ঐ ঈক্ষজরা / থানায ন্ত:ভূযক্ত নভৌজাভক্ষয ীভানায মনকটফতী সুমফধাজনক স্থানভক্ষ কভক্ষে ২টি যস্পয দৃশ্যভান দূযক্ষতফ
ঁ
স্থাী মরায মনভযাণ কক্ষয মজমএ-এয াাক্ষে মত মনখুতবাক্ষফ
ঐ কর স্থাী মরাযভক্ষয ঈমযতক্ষরয নকন্দ্র মফন্দুগুক্ষরায
নবৌগমরক ফস্থান োং, দ্রামঘভাং  ঈচ্চতা) মনণ যক্ষয জন্য ব্যফস্থা প্রমতষ্ঠা কযা।
গ) নকা-মড যক্ষনট মক্ষস্ট্ভ  নডটাভঃ
নকান নভৌজায মজক্ষডটিক থফা কযাডাস্ট্রার জময কাজ ম্পন্ন কযায রক্ষেয নকান মনমদ যষ্ট স্থানক্ষক ভরমফন্দু (Origin) ধক্ষয নম
দ্ধমতক্ষত ন্যান্য স্থাক্ষনয মত্রভামত্রক Northing, Easting & Zenith) থফা মদ্বভামত্রক Northing &
Easting) স্থানাঙ্ক ক্ষকা-মড যক্ষনট) মনণ য কযা;
ঘ) ম্যা প্রক্ষজকন প্রক্ষজক্ষক্টড নকা-মড যক্ষনট মক্ষস্ট্ভ) :
নকান নভৌজায কযাডাস্ট্রার ম্যা প্রস্ত্তত কযায রক্ষেয ভূ-পৃক্ষষ্ঠয ফক্রতরক্ষক ভতরবাক্ষফ প্রদযন কযায জন্য নম দ্ধমতক্ষত নেমযকযার
নকা-মড যক্ষনটক্ষক নপ্লন নকা-মড যক্ষনট-এ রুান্তয কযা;
ঙ) মজ-নযপাক্ষযমন্পং :
পৃমথফীয ফস্থাক্ষনয োং, দ্রামঘভাং  ঈচ্চতা) াক্ষথ মভর নযক্ষখ মনধ যামযত দ্ধমতক্ষত নকান নভৌজায নকা এয মনজস্ব ফস্থান
োং, দ্রামঘভাং  ঈচ্চতা) মনধ যাযণ কযা;
চ) মযভাক্ষয এককঃ
নকান নভৌজায মজক্ষডটিক থফা কযাডাস্ট্রার জময কাজ ম্পন্ন কযায ভ নকৌমণক  তযমখক দূযত্ব এফং নেত্রপর ভাায জন্য
নম একক ব্যফায কযা , তাক্ষক মযভাক্ষয একক ফরা । মজক্ষডটিক থফা কযাডাস্ট্রার জময কাজ ম্পন্ন কযায ভ
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নকৌমণক  তযমখক দূযত্ব এফং নেত্রপর ভাায জন্য অভাক্ষদয নদক্ষ াধাযণত: মথাক্রক্ষভ মডগ্রী-মভমনট- নক্ষকন্ড, পৄট/মভটায এফং
য
য
ফগপৄট/ফগ
মভটায/একয/ক্ষক্টয
আতযামদ ব্যফহৃত ;
ছ) ক্ষন্ট নকাডঃ
মজমএ/আটিএ ফা ন্য নকান মডমজটার ডাটা কযাচামযং নভমক্ষনয াাক্ষে নকান নভৌজায মফমবন্ন প্রকায কযাডাস্ট্রযার ডাটা
ংগ্রক্ষয ভক্ষ ডাটায নেণীক্ষবক্ষদ নম ংমেি মযমচমত ভরক ে ব্যফায কযা , তাক্ষক ক্ষনট নকাড ফক্ষর ক্ষন্ট নকাক্ষডয
তামরকা মযমষ্ট-৩ )।
জ) াক্ষবযায/ডাটা কাক্ষরক্টযঃ
মমমন নকান নভৌজায মজক্ষডটিক থফা কযাডাস্ট্রযার জময কাজ ম্পন্ন কযায জন্য মজমএ থফা আটিএ ফা ন্য নকান মডমজটার
মক্ষন্ত্রয াাক্ষে মপল্ড ডাটা ংগ্র কক্ষযন, তঁক্ষক াক্ষবযায/ডাটা কাক্ষরক্টয ফরা  নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট ফা মধদিক্ষয মনভেক্ত এফং এ
কাক্ষজয জন্য প্রমেণ প্রাি  মবজ্ঞতাম্পন্ন াক্ষবযায, ট্রাবা য াক্ষবযায, াফ-াক্ষবযায, কমম্পঈটয, ফাঈন্ডাযী অমভনগক্ষণয ক্ষম
নাক্ষভআ মবমত নান না নকন) ভধ্য নথক্ষক াক্ষবযায/ডাটা কাক্ষরক্টয মনক্ষাগ নদা ক্ষফ;
ঝ) ডাটা প্রক্ষমং :
মজমএ থফা আটিএ-এয াাক্ষে নকান নভৌজায মজক্ষডটিক থফা কযাডাস্ট্রার ডাটা ংগ্র কাজ ম্পন্ন কযায য নম প্রক্ষমাজয
দ্ধমত/পটযায ব্যফায কক্ষয ঈক্ত ডাটা প্রমক্রাকযক্ষণয ভাধ্যক্ষভ মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয/ক্ষভৌজা ম্যা প্রস্ত্তক্ষতয কাজ
ম্পন্ন কযা , তাক্ষক ডাটা প্রক্ষমং ফরা ;
ঞ) ডাটা প্রক্ষযঃ
মমমন প্রক্ষমাজয দ্ধমত/পটযায ব্যফায কক্ষয মজক্ষডটিক থফা কযাডাস্ট্রার জমযক্ষ প্রাি মডমজটার ডাটা প্রমক্রাকযক্ষণয ভাধ্যক্ষভ
মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয/ক্ষভৌজা ম্যা প্রস্ত্তক্ষতয কাজ ম্পন্ন কক্ষযন, তঁক্ষক ডাটা প্রক্ষয ফরা ; নজানার নক্ষটরক্ষভক্ষন্ট
থফা মধদিয-এ কভযযত এফং এ কাক্ষজয জন্য প্রমেণ প্রাি  মবজ্ঞতা ম্পন্ন াক্ষবযায থফা ড্রাপটম্যানক্ষদয ভধ্য নথক্ষক
ডাটা প্রক্ষয মনফ যাচন কযা ক্ষফ।
ট) ডাটাক্ষফজ/তথ্যবান্ডাযঃ
মডমজটার দ্ধমতক্ষত ংগৃমত ভূমভয মচত্র ক্ষভৌজা)  ভামরকানা তথ্য ক্ষযকড য) ংযেক্ষণয জন্য মনধ যামযত একক ফা ভমিত
তথ্যবান্ডায;
ঠ) মডমজটার ম্যামং :
মডমজটার জময মন্ত্রামত এফং কমম্পঈটায  ম্যা প্রক্ষমং পটযায ব্যফায কক্ষয প্রস্ত্ততকৃত নভৌজা ম্যা মনধ যামযত
মজঅআএ ফা নুরূ নকান তথ্যবান্ডাক্ষয ংযমেত ভূমভ তথ্য  মচক্ষত্রয মবমতক্ষত প্রস্ত্ততকৃত মফমবন্ন প্রকায ম্যা নমভন থানা, নজরা,
মফবাগ ফা ফাংরাক্ষদ প্রভৃমত ম্যাক্ষক একক্ষত্র মডমজটার ম্যামং মবমত কযা ক্ষফ;
ড) মডমজটার নভৌজা ম্যাঃ
মধদিক্ষযয মনধ যামযত মজঅআএ ফা নুরু নকান তথ্যবান্ডাক্ষয ংযমেত নকান নভৌজায ম্যা নমটি
১) ক্ষযজমভক্ষন মডমজটার মন্ত্রামত দ্বাযা ংগৃমত ভূমভ তথ্য  মচক্ষত্রয মবমতক্ষত প্রস্ত্ততকৃত; থফা
২) নাতন দ্ধমতক্ষত ততযী ভর ফা ভৄমদ্রত ম্যা স্ক্যামনং  মডমজটাআক্ষজন এয মবমতক্ষত প্রস্ত্ততকৃত; ফা
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৩) মধদিয কর্তযক স্বীকৃত ন্য নকান মডমজটার দ্ধমতক্ষত প্রস্ত্ততকৃত নভৌজা ম্যাক্ষক বুঝাক্ষফ;

ঢ) মডমজটার যতারঃ
খানাপুযী-বুঝাযত কাজ অযক্ষম্ভয পূক্ষফ য মডমজটার দ্ধমতক্ষত প্রস্ত্ততকৃত নভৌজা ম্যা মট এয আটিএ মক্ষন্ত্রয াাক্ষে ভান মাচাআক্ষয
জন্য নম দ্ধমত নুযণ কযা ;
ণ) নযকড য প্রস্ত্ততকযণঃ
মনধ যামযত দ্ধমতক্ষত াক্ষবয  নক্ষটরক্ষভন্ট এয নভৌজা নকা প্রস্ত্তত স্তয-২) নথক্ষক নগক্ষজট ননাটিমপক্ষকন স্তয-৯) ম যন্ত গৃমত
কাম যক্রভক্ষক নযকড য প্রস্ত্ততকযণ ফরা ;
ত) মডমজটার স্বেমরম ারনাগাদকযণঃ
অআন দ্বাযা মনধ যামযত দ্ধমতক্ষত মডমজটার ডাটাক্ষফক্ষজ ংযমেত নভৌজা ম্যা  খমতান ক্ষযকড য) ারনাগাদকযণ;
থ) তথ্য প্রভেমক্ত অআনঃ
তথ্য প্রভেমক্ত অআন ২০০৬  তদাধীন মনধ যামযত কর্তযে কর্তযক প্রণীত মফমধ, প্রমফধান, ম্যানুার, াধাযণ মনক্ষদ যমকা, মযত্র প্রভৃমত;
দ) মডমজটার স্বােয  প্রতযনঃ
তথ্য প্রভেমক্ত অআন ২০০৬  তদাধীন প্রণীত মফমধ, প্রমফধান নুযক্ষণ মনধ যামযত কর্তযে কর্তযক মডমজটার স্বােয  তায প্রতযক্ষনয
জন্য মনধ যামযত দ্ধমত;
ধ) মডট নট্রআরঃ
মডমজটার দ্ধমতক্ষত ভূমভ নযকড য  নকা প্রস্ত্তত কাক্ষজয সূচনা নথক্ষক ভামি ম যন্ত প্রমতটি ধাক্ষ প্রস্ত্ততকৃত নযকড যগুক্ষরায মনযাতা
মনমিত  ব্যফায/জামরামত নযাধ কযায জন্য প্রস্ত্ততকাযী, ংক্ষাধনকাযী, ব্যফাযকাযীয মফফযণ মা ঐ নযকড য ংমিষ্ট
নভৌজায/এরাকায মনধ যামযত পাআর ফা ডাটাক্ষফক্ষজ ংযমেত থাকক্ষফ। এআ দ্বমতক্ষত ংযমেত নযকড য  তথ্য নুন্ধান  ফক্ষরাকন
কযাক্ষক ট্রামকং Tracking)ফরা ।
ন) মনধ যামযত দ্ধমত/প্রক্ষঃ
মফদ্যভান অআন, মফমধ, প্রমফমধ, মযত্র, ম্যানুার, কামযগযী মনক্ষদযভারা, এ মজঅআ ফা পৃথকবাক্ষফ মধদিয স্বীকৃত নকান কাম যদ্ধমত
মা মডমজটার ভূমভ জময কাম যক্রক্ষভ নুযণ কযা  ফা অফশ্যকীবাক্ষফ নুযণী;
২.২। মজঅআ এয প্রাধান্য
মডমজটার ভূমভ জময কাম যক্রক্ষভয নেক্ষত্র ভূমভ নযকড য  জময কাম যক্রভ মযচারনায জন্য ফতযভাক্ষন মফদ্যভান ন্যান্য ম্যানুার,
মনক্ষদযাফরী ফা মজঅআ ফা ন্য নম নকান স্মাযক, মযক্ষত্র মাআ থাকুক না নকন মডমজটার দ্ধমতক্ষত নকা  খমতান প্রণন, শুদ্ধতা
মনরূণ, ভৄদ্রণ, ংযেণ, ারনাগাদকযণ প্রভৃমত মফলক্ষ এ মজঅআ এয মফধানাফরী নুযণ কযক্ষত ক্ষফ। এক্ষেক্ষত্র নকান প্রকায
ব্যমতক্রভ মনফাম য ক্ষ ড়ক্ষর মযচারক ফা নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয সুামযক্রক্ষভ  ভামযচারক, ভূক্ষযজ এয
পুফ যানুক্ষভাদন াক্ষক্ষে তা কযা মাক্ষফ এফং ঐ ব্যমতক্রভ ফা ংক্ষাধনী এ মজঅআ এয ং মক্ষক্ষফ মফক্ষফমচত ক্ষফ। ঈক্ষযয ১.৪
নুক্ষেক্ষদ ফমণ যত কভযসূচী নুমাী এ মজঅআ এয ারনাগাদকৃত ংস্ক্যণ প্রকাক্ষয ভ ঈক্ষরস্দমখত ব্যমতক্রভ ফা ংক্ষাধনী এআ
মজঅআ-এ ন্ত:ভূযক্ত ক্ষফ।
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৩। মডমজটার জমযক্ষয দ্ধমত
তথ্য  নমাগাক্ষমাগ প্রভেমক্ত ব্যফায কক্ষয পৃমথফীয মফমবন্ন নদক্ষ মডমজটার ভূমভ জময কাম যক্রভ মফমবন্ন দ্ধমতক্ষত ম্পন্ন কযা ক্ষে।
এয ভক্ষধ্য মনভণফমণ যত প্রধান মতনটি দ্ধমতয নম নকানটি ফরম্বক্ষন ফাংরাক্ষদক্ষ মডমজটার জময মযচামরত ক্ষফ।
ক) মফদ্যভান নভৌজা ম্যা  খমতান মডমজটাআক্ষজন দ্ধমত:
ফ যক্ষল ভূমভ জমযক্ষয নভৌজা ম্যা স্ক্যান কক্ষয নগুক্ষরাক্ষক মজ-নযপাক্ষযমন্পং ভাঠ ম যাক্ষ মজমএ এয ভাধ্যক্ষভ মজক্ষডটিক
কক্ষরার ক্ষন্ট স্থানপূফ যক)  মফক্ষল ম্যামং ফ্টাক্ষয মডমজটাআজ কক্ষয  প্রক্ষাজন ভক্ষত মপল্ড ডাটা অক্ষডটিং-এয ভাধ্যক্ষভ
নভৌজা ম্যা প্রস্ত্তত  কমম্পঈটাক্ষয মনধ যামযত ডাটাক্ষফআজ দ্ধমতক্ষত কাযী কমভনায ভূমভ) কর্তযক নাভজাযী/খামযক্ষজয ভাধ্যক্ষভ
ারনাগাদকৃত তথ্য  মকছু মকছু খমতান ক্ষযজমভন মাচাআ কক্ষয ভামরকানা নযকড য ংক্রান্ত প্রক্ষাজনী ডাটাক্ষফজ প্রস্ত্ততকযণ।
খ) আটিএ ভমিত ভূমভ জময দ্ধমত
মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাক্ষকযয ভাধ্যক্ষভ প্রাি স্থানাংক ক্ষকা-মড যক্ষনট)-এয ডাটা ব্যফায কক্ষয আক্ষরক্ট্রমনক নটাটার নস্ট্ন-এয
াাক্ষে যাময কযাডাষ্ট্রার াক্ষবয প্লট-টু-প্লট াক্ষবয) ডাটা ংগ্র এফং কমম্পঈটাক্ষয ম্যা প্রক্ষমং ফ্টায-এয াাক্ষে ঈক্ত ডাটা
প্রমক্রাকযক্ষণয ভাধ্যক্ষভ নভৌজা ম্যা প্রস্ত্তত  কমম্পঈটাক্ষয মনধ যামযত ডাটাক্ষফআজ দ্ধমতক্ষত ক্ষযজমভক্ষন ভাঠ নথক্ষক ভামরকানা 
দখক্ষরয প্লট মবমতক তথ্য ংগ্র কক্ষয ভামরকানা নযকড য  ডাটাক্ষফজ প্রস্ত্ততকযণ।
গ) মভে দ্ধমত
ঈক্ষযাক্ত ২টি দ্ধমতয প্রক্ষাজনানুমাী ভি পূফ যক অকা ভূ-মচত্র এমযার পক্ষটাগ্রামপ) / ঈগ্র ভূ-মচত্র স্যাক্ষটরাআট আক্ষভজ)
ব্যফায এফং ক্ষযজমভক্ষন আটিএ দ্বাযা ংগৃীত ডাটা প্রমক্রাকযক্ষণয ভাধ্যক্ষভ নভৌজা ম্যা  ভামরকানা নযকড য  ডাটাক্ষফজ
প্রস্ত্ততকযণ।
৪। আটিএ ভমিত ভূমভ জময দ্ধমতক্ষত প্রাথমভক কাম যক্রভ  স্তয মফন্যা
ফাংরাক্ষদক্ষয ভূমভয প্রকৃমত, স্দক্ষটয ক্ষুদ্রাকৃমত, ঘন-ফমত  ভূমভয ভামরকানায ধযণ  জনফক্ষরয াভথ য মফক্ষফচনাপূফ যক আটিএ
ভমিত ভূমভ জময দ্ধমত জতয মফক্ষফচনা এআ দ্ধমতক্ষত মডমজটার জময মযচামরত ক্ষফ। তক্ষফ নেত্র মফক্ষক্ষল ন্য দ্ধমত ফা
দ্ধমতভক্ষয ভাধ্যক্ষভ মডমজটার জময মযচামরত ক্ষত াক্ষয। নক্ষেক্ষত্র ফাংরাক্ষদক্ষয াভমগ্রক ফস্থা নুমাী প্রমমেত জনফর 
রমজমষ্টক্স-এয জরবযতা, অমথ যক াভথ য পূযণ  ামফ যক মফলক্ষ ম্ভাব্যতা মাচাআ-এয প্রক্ষাজন ক্ষফ।
৪.১ প্রাথমভক কাম যক্রভ
ক) মডমজটার ভূমভ জময কাজ মযচারনায জন্য যাষ্ট্রী মধগ্রণ  প্রজাস্বত্ব অআন, ১৯৫০ এয ১৪৪ ১) নং ধাযা এফং াক্ষবয
এযাক্ট ১৮৭৫ এয ৩ নং ধাযা নভাতাক্ষফক যকায কর্তযক মফজ্ঞমি জাযী কযক্ষত ক্ষফ। ঈক্ষজরাক্ষক মডমজটার ভূমভ জমযক্ষয
াক্ষযনার আঈমনট মাক্ষফ নভজয াক্ষযক্ষনয অতা কাজ মযচারনায জন্য নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপাযগণ দামধকায
ফক্ষর সুামযনক্ষটনক্ষডন্ট ফ াক্ষবয মক্ষক্ষফ মনক্ষাগ প্রাি ক্ষফন। মতমন মডমজটার ভূমভ জময কাজ মযচারনায জন্য এ মজঅআ এয ৪-৫
নং নুক্ষেদ নভাতাক্ষফক াক্ষবযাযগণ ংমিষ্ট জময  নযমবমনঈ কভযকতযাক্ষদয ভাধ্যক্ষভ াক্ষবয ফ ফাংরাক্ষদ- এয ক্ষমামগতা
মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান কযক্ষফন  এয মবমতক্ষত কযাডাস্ট্রার াক্ষবয কযাক্ষফন।
খ) মডমজটার ভূমভ জময কাক্ষজয জন্য কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায শুরুক্ষতআ নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয নুক্ষভাদনক্রক্ষভ
ত্র মজঅআ-এ ফমণ যত কর স্তক্ষযয কভযমযকল্পনা গ্রণ কযক্ষফন। প্রমত ফছয ক্ষক্টাফয নথক্ষক নভ ম যন্ত ভাঠ নভৌসুভ নক্ষল জুরাআ
ভাক্ষয ২ িাক্ষয ভক্ষধ্য কভযমযকল্পনা ারনাগাদ কযক্ষত ক্ষফ। ঈক্ষজরায কর কাজক্ষক মনক্ষভণাক্ত ৩টি ধাক্ষ বাগ কক্ষয মনক্ষত
ক্ষফ মথাঃ
১ভ ধাঃ মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয ক্ষত নকা  নযকড-য এয খড়া প্রকানা Draft Publication)
ম যন্ত;
২ ধাঃ অমত স্তয ক্ষত চুড়ান্ত খমতান প্রস্ত্ততকযণ ম যন্ত; এফং
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৩ ধাঃ চুড়ান্ত প্রকানা ক্ষত স্তান্তয ম যন্ত।
৪.২ মডমজটার জমযক্ষয স্তয মফন্যা  স্তযমবমতক কাম যক্রভ:
১ভ ধা: মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান একটি ম্পূণ য ঈক্ষজরা / থানা)
ক্ষত খড়া নকা  নযকড য প্রকানা ম যন্ত স্তয-১ নথক্ষক স্তয-৫)।
এভ
ক) একটি ম্পূণ য ঈক্ষজরা / থানা মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয প্রস্ত্তত ক্ষফ;
খ) মডমজটার কযাডাস্ট্রার নকা ততযী ক্ষফ (Preparation of Digital Cadastral Map),
গ) প্লটমবমতক ভূমভ ভামরকানায খমতান ডাটাক্ষফজ ততযী (Preparation of Plot-based
Ownership Record Database), নযকড য প্রস্ত্ততকযণ, তমদক  খড়া প্রকানায ভাধ্যক্ষভ ম্পন্ন ক্ষফ।
২ ধা: অমত স্তয ক্ষত চুড়ান্ত খমতান প্রস্ত্ততকযণ ম যন্ত স্তয-৬ নথক্ষক স্তয-৮)। এভ প্রস্ত্ততকৃত নযকড য  নকায মফলক্ষ
ভূমভ ভামরকক্ষদয ংক্ষাধন প্রস্তাফগুক্ষরা মফক্ষফচনা কযা ক্ষফ এফং প্রক্ষাজনী মাচাআ ফাছাআ নক্ষল নযকড য চুড়ান্ত কযা ক্ষফ। এফং
৩ ধা: চুড়ান্ত প্রকানা ক্ষত স্তান্তয ম যন্ত স্তয-৯ নথক্ষক স্তয-১১)। এভ চুড়ান্তকৃত নযকড য  নকা মফমধফদ্ধ অনুষ্ঠামনকতা ারন
কক্ষয ব্যফাক্ষযয জন্য ভূমভ ব্যফস্থানা কর্তযে, মফচায মফবাগ  ভূমভ নযকড য  জময মধদিক্ষযয নকন্দ্রী নযকড যরুভ কর্তযক
ংযেণাক্ষথ য নুমরম স্তান্তয কযা ক্ষফ; নআাক্ষথ খমতান ডাটাক্ষফআজ  নকায ফ্ট কম যাআট-প্রক্ষটক্ষক্টড) ভূমভ নযকড য 
জময মধদিক্ষযয ক্ষফাআক্ষট অক্ষরাড ংযেণাক্ষথ য যফযা কযা ক্ষফ।
এ কর স্তক্ষযয কাক্ষজয মফধানাফরী প্রজাস্বত্ব মফমধভারা ১৯৫৫ এয মফমধ ২৬-৩৪  াধাযণ মজঅআক্ষত ফমণ যত অক্ষছ; এখাক্ষন স্তযমবমতক প্রক্ষমাজয ভর মফমধগুক্ষরা ঈক্ষেখ কযা ক্ষরাঃস্তয-১ এ মফমধ ২৭, স্তয-২ এ মফমধ ২৭, স্তয-৩ এ মফমধ ২৬-২৭, স্তয-৪ এ মফমধ ২৮, স্তয-৫ এ মফমধ ২৯, স্তয-৬ এ মফমধ ৩০, স্তয-৭ এ
মফমধ ৩১, স্তয-৮ এ মফমধ ৩২, স্তয-৯ এ মফমধ ৩৩, স্তয-১০ এ মফমধ ৩৪ এফং স্তয-১১: াধাযণ মনক্ষদ যাফরী- ২০০১-এয নু: ৮৬।
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৪.৩
স্তয-১: মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান
Network)

Establishment of Geodetic Control

াক্ষবয ফ ফাংরাক্ষদ ক্ষত ক্ষমাগীতা মযমষ্ট ১০) মনক্ষ এফং এমফ কর্তযক প্রস্ত্ততকৃত মনকটফতী মজক্ষডটিক
কক্ষরার ক্ষন্ট এয ভান  নরাক্ষকন মযকুযআমজক্ষনয ভাধ্যক্ষভ ংগ্র কক্ষয তায নযপাক্ষযক্ষন্প নুতন ঈক্ষজরা / থানা মবমতক
মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান কযা ক্ষফ।
৪.৩.১

মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান কাম যক্রক্ষভয জনফর:
মনম্নরু কভযকতযা-কভযচাযীগক্ষণয ভিক্ষ মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান কযক্ষত ক্ষফ:
১. কানুনক্ষগা/কাযী জময মপায কযাম্প মপায) - ১ জন
২. মজক্ষডটিক াক্ষবযায - ৩ জন কভ-নফী)
৩. মজক্ষডটিক াক্ষবয ডাটা প্রক্ষয- ১ জন কভ-নফী)
৪. খারাী - ৬ জন প্রমত াক্ষবযাক্ষযয াক্ষথ দুজন)

৪.৩.২ মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থাক্ষনয কাম যক্রভ ফন্টন:
১. কানুনক্ষগা/কাযী জময মপায কযাম্প মপায):
দামত্ব:
মযচারক জময) কর্তযক নুক্ষভামদত ফামল যক কভযমকল্পনা নুমাী কযাম্প মপাযগণ তঁক্ষদয ধীনস্থ াক্ষবযাযগণক্ষক মনক্ষ ভাঠ
ম যাক্ষ ঈক্ষজরা/থানামবমতক মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান Establishment of Geodetic Control
Network)-এয কাজ ম্পন্ন কযায মনমভত দয মপক্ষ ফক্ষ কভযমকল্পনা ন্ত:ভূযক্ত ঈক্ষজরা ভক্ষয ১’’= ১ ভাআর নস্ক্ক্ষরয
ঈক্ষজরা/থানা ম্যাভক্ষ মঙ্কত নভৌজাভক্ষয ীভানা ফযাফয কভক্ষে ২টি যস্পয দৃশ্যভান দূযক্ষত্ব মজক্ষডটিক মরায
Geodetic Pillar) মনভযাক্ষণয জন্য স্থানভ মচমিত কযক্ষফন এফং নগুক্ষরা তঁক্ষদয ধীনস্থ াক্ষবযাযগক্ষণয মনকট স্তান্তয
কযক্ষফন। এছাড়া তঁযা প্রমত ভাক্ষ কভক্ষে চাযফায ভাঠ ম যাক্ষ কভযযত াক্ষবযায এফং ডাটা প্রক্ষযগক্ষণয ভাক্ষঠয কাজ মযদযন
কযক্ষফন। তঁয মফত্মামযত কাম যাফরী ক্ষে:
ক. কভযমযকল্পনা প্রণন  নুক্ষভাদন- মতমন জময নভৌসূক্ষভয শুরুক্ষত তায ঈয মযত কভয এরাকায ঈক্ষজরা/থানা) ামফ যক
কভযমযকল্পনা প্রণন কযক্ষফন। এ মযকল্পনা ঈক্ষজরা/থানা মজক্ষডটিক কক্ষরার ক্ষন্ট ননটাকয স্থাক্ষনয মনমভত ংমিষ্ট
ঈক্ষজরা / থানা নভাট মরাক্ষযয ংখ্যা মনরূন, মনধ যামযত নস্পমমপক্ষকন নুমাী মরাক্ষযয প্রাক্করন প্রস্ত্তত এফং তা কাযী
মযচারক জময), ঈ-মযচারক জময) এয ভাধ্যক্ষভ মযচারক জময) এয নুক্ষভাদন মনক্ষফন।
খ. কভযমযকল্পনা ফাস্তফান:
১। মরায স্থান মনফ যাচন  স্থান- মতমন তায টিভ মনক্ষ প্রমতটি ঈক্ষজরা / থানায নম কর নভৌজা মরাক্ষযয স্থান মনফ যাচন কযক্ষফন
ক্ষযমককযণ) ন কর মনফ যামচত স্থাক্ষন মডএরঅযএ নুক্ষভামদত মরায স্থাক্ষনয ব্যফস্থা তদাযমক কযক্ষফন। প্রমতটি মরাক্ষযয
মডএরঅযএ নুক্ষভামদত ন্থা অরাদা অরাদা অআমড নম্বয মনমিত কযক্ষফন।
২। ডাটা কাক্ষরকন- এয য মতমন তায ধীন ৩ জন াক্ষবযাক্ষযয ভিক্ষ গঠিত একটি াক্ষবয টিভক্ষক এরাকা মনধ যাযণ কক্ষয মদক্ষফন,
নযপাক্ষযন্প মরাক্ষযয ভান যফযা কযক্ষফন এফং প্রমত টিক্ষভয কভযায/প্রভা নুমাী তা অদা মনমিত কযক্ষফন।
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৩। ডাটা প্রক্ষমং  ননটাকয প্রস্ত্ততকযণ- প্রমতমদক্ষনয প্রাি ডাটা প্রক্ষমং এয কাজ তদাযমক কযক্ষফন। ঈক্ষজরা/থানায নম কর
নভৌজা মরায যক্ষক্ষছ তায ডাটা ংগ্র/প্রক্ষমং ভাি ক্ষর ননটাকয এডজাস্ট্ চুড়ান্ত মজক্ষডটিক কক্ষরার ক্ষন্ট ননটাকয
প্রস্ত্তত কযক্ষফন।
৪। ভামক মযটাণ য নপ্রযণ- মতমন প্রমতটি াক্ষবয টিক্ষভয প্রভা নুমাী ভামক মযটাণ য ংগ্র কক্ষয মযচারক জময) ফযাফক্ষয যফতী
ভাক্ষয ৫ তামযক্ষখয ভক্ষধ্য নপ্রযণ কযক্ষফন ।
৫। ডাটা ংযেণ - মজক্ষডটিক কক্ষরার ক্ষন্ট ননটাক্ষকযয কর মরাক্ষযয ফস্থান, অআমড নং  স্থানাংক মনধ যামযত ছক্ষক ভূক্ষযজ
জময নুমফবাক্ষগ ংযেক্ষণয জন্য দামখর কযক্ষফন। একর তথ্যাফরীয নুমরম নজানার  ঈক্ষজরা নক্ষটরক্ষভন্ট কাম যারক্ষ নপ্রযণ
মনমিত কযক্ষত ক্ষফ নমখাক্ষন এআ ংক্রান্ত একটি পৃথক নযমজষ্টাক্ষয তথ্যভ ংযমেত থাকক্ষফ।
২. মজক্ষডটিক াক্ষবযায :
দামত্ব:
কযাম্প মপায-এয মনকট নথক্ষক প্রাি কভযমকল্পনা ন্ত:ভূযক্ত ঈক্ষজরায ১’’=১ ভাআর নস্ক্ক্ষরয ঈক্ষজরা/থানা ম্যাক্ষ মঙ্কত
মজক্ষডটিক কক্ষরার ক্ষন্ট মরায Geodetic Control Point Pillar) মনভযাক্ষণয জন্য মচমিত স্থানভ তঁয
মনক্ষদ যক্রক্ষভ তঁয ধীনস্থ াক্ষবযায এফং খারাীগণ ক্ষযজমভক্ষন ভাঠ ম যাক্ষ মগক্ষ মজক্ষডটিক মরায Geodetic Pillar)
মনভযাক্ষণয জন্য স্থানভ মচমিত কযক্ষফন। এ কাজটি মথামথবাক্ষফ ম্পন্ন কযায জন্য তঁযা নভৌজাম্যাক্ষয ভর/পক্ষটাকম ব্যফায
কযক্ষত াক্ষযন। একজন াক্ষবযায প্রমত কভযমদফক্ষ গক্ষড় ১০টি মজক্ষডটিক মরায Geodetic Pillar) মনভযাক্ষণয স্থান মচমিত
(Reconnaisance) কযক্ষফন। ভাঠ ম যাক্ষ স্থাী মজক্ষডটিক মরাযভক্ষয মনভযাক্ষণয কাজ মরাক্ষযয ড্রআং, নস্পমমপক্ষকন,
মনভযাণ  ংযেণ দ্ধমত: মযমষ্ট ৪ দ্রষ্টব্য) নল ায য তঁযা RTK GPS (Real Time Kinematic
Global Positioning System) থফা DGPS Dual Frequency Global Positioning
System) নাভক অদৄমনক জময মন্ত্র ব্যফায কক্ষয ডাটা ংগ্র কযক্ষফন। RTK GPS থফা DGPS-এয াাক্ষে একজন
াক্ষবযায প্রমত কভযমদফক্ষ কভক্ষে ১৫টি মজক্ষডটিক মরায Geodetic Pillar)-এয ডাটা ংগ্র কযক্ষফন এফং ঈক্ত ডাটা
প্রমক্রাকযণ কক্ষয মজক্ষডটিক মরাযগুক্ষরায নবৌক্ষগামরক ভানভ Geographical Values, i.e. Latitude,
Longitude & Ellipsoidal Height) এফং মত্রভামত্রক Three dimensional) থফা মদ্বভামত্রক
স্থানাঙ্কভ Twodimensional Co-ordinates) মনণ য কযায জন্য তা ডাটা প্রক্ষয-এয মনকট স্তান্তয কযক্ষফন।
৩. মজক্ষডটিক াক্ষবয ডাটা প্রক্ষয:
দামত্ব:
মজক্ষডটিক াক্ষবযাক্ষযয মনকট নথক্ষক RTK GPS থফা DGPS-এয াাক্ষে ংগৃীত ডাটা াায য ডাটা প্রক্ষয ঈক্ত
ডাটা প্রমক্রাকযণ কক্ষয প্রথক্ষভ নগুক্ষরায নবৌক্ষগামরক ভানভ Geographical Values, i.e. Latitude,
Longitude&Ellipsoidal Height) মনণ য কযক্ষফন এফং এযয তা কযাডাস্ট্রার াক্ষবয-এয কাক্ষজ ব্যফাক্ষযাক্ষমাগী
কযায জন্য একটি মনমদ যষ্ট ম্যা প্রক্ষজকন ব্যফায কক্ষয নগুক্ষরায মত্রভামত্রক Three dimensional) থফা মদ্বভামত্রক
স্থানাঙ্কভ Twodimensional Co-ordinates) মনণ য কযক্ষফন। এযয মতমন নগুক্ষরা যীো-মনযীোয জন্য
কযাম্প মপাক্ষযয মনকট স্তান্তয কযক্ষফন। কযাম্প মপায ঈক্ত ডাটা যীো-মনযীোয য ন্তুষ্ট ক্ষর মতমন নগুক্ষরা কযাডাস্ট্রার
াক্ষবয-এয কাক্ষজ ব্যফাক্ষযয জন্য কযাডাস্ট্রার াক্ষকযর মপায চাজয মপায/কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায)-এয মনকট স্তান্তয
কযক্ষফন।
৪. খারাী : ভাক্ষঠ নভমন ফন াক্ষবযাক্ষযয কাক্ষজ ামফ যক ক্ষমামগতা কযক্ষফন।
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৪.৩.৩

মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান মন্ত্রামত, মানফান  পটায :

স্তয-১ এয কাক্ষজয জন্য প্রমতটি মজক্ষডটিক াক্ষবয টিভ-এয জন্য মনম্নরু রমজমষ্টক, তথ্য  নমাগাক্ষমাগ প্রভেমক্ত, াক্ষবয মন্ত্রামত 
মানফাক্ষনয প্রক্ষাজন ক্ষফ:
১. ১ জন ড্রাআবায একটি ডাফর নকমফন মক-অ কাক্ষজয ভ বাড়া);
২. ৩ নট RTK GPS থফা DGPS;
৩. ১ নট RTK GPS থফা DGPS ডাটা প্রক্ষমং পটযায;
৪. ১টি ল্যাট কমম্পঈটায;
৫. আন্টাযক্ষনট ংক্ষমাগ একটি নডস্ক্ট কমম্পঈটায
৬. ডুক্ষস্দক্স মপ্রমন্টং সুমফধা ১টি নরজায মপ্রন্টায;
৭. ৪টি নভাফাআর নপান প্রমত ভাক্ষ প্রমত নভাফাআর ৪০০ টাকায টকটাআভ) এফং
৮. ৭টি মপ নটমফর কযাম্প মপায, াক্ষবযায  ডাটা প্রক্ষযক্ষদয জন্য ৫টি, কমম্পঈটায, মপ্রন্টায ফাক্ষনা  দািমযক
কাক্ষজয জন্য ২টি)  ১৪টি নচায
৯. এমন্ট বাআযা  কর রাআক্ষন্পপ্রাি পটযায
১০. দুটি আন্টাযক্ষনট ভক্ষডভ
৪.৩.৪

কাক্ষজয প্রভা

প্রমত কাম যমদফক্ষয প্রভা মযমষ্ট ৯ দ্রষ্টব্য। একটি ভাঠ নভৌসুক্ষভ ক্ষক্টাফয-নভ) একটি টিভক্ষক কভক্ষে ২০০০ ক্ষত ২৫০০
মজক্ষডটিক কক্ষরার ক্ষন্ট াক্ষবয কাজ ডাটা কাক্ষরকন) ম্পন্ন কযক্ষত ক্ষফ।
৪.৩.৫

মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান এয কাম যপ্রনারী:

ক) এ স্তক্ষয পৃমথফীয ফস্থাক্ষনয োং  দ্রামঘভাং  ঈচ্চতা) াক্ষথ মভর নযক্ষখ নকান ঈক্ষজরা / থানায বযন্তযস্থ
নভৌজাভক্ষয ীভানা ফযাফয কভক্ষে ২টি যস্পয দৃশ্যভান দূযক্ষত্ব স্থাী াকা মরায মনভযাণ কক্ষয মজমএ-এয াাক্ষে ঐ কর
াকা মরায ভক্ষয নকন্দ্র মফন্দুগুক্ষরায নবৌক্ষগামরক ফস্থানভ োং  দ্রামঘভাং  ঈচ্চতা) মনণ য কযা । মধদিক্ষযয
জময াখা মডমজটার ভূমভ জময কাজ মযচারনায জন্য মনধ যামযত ছক, দ্ধমত  প্রভেমক্ত ব্যফায কক্ষয ঈক্ষজরামবমতক
মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান কযক্ষফন।
খ) াক্ষবয ফ ফাংরাক্ষদ কর্তযক স্থামত ন্যানার মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয ংক্রান্ত তথ্যামদ ংগ্র কক্ষয এয মবমতক্ষত ভূমভ
নযকড য  জময মধদিক্ষযয জময নুমফবাগ কর্তযক প্রমতটি ঈক্ষজরায নভৌজাভক্ষয ীভানা ফযাফয মনধ যামযত নস্পমমপক্ষকন
নুমাী কভক্ষে ২টি যস্পয দৃশ্যভান াকা মরায মনভযাণ কযা মা াভযাক্ষনন্ট কযাডাস্ট্রার াক্ষবয ভাকয ফা PCSM মক্ষক্ষফ
মযমচত ক্ষফ। এবাক্ষফ ঈক্ষজরা / থানামবমতক মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান কযক্ষত ক্ষফ। নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট
মপাযগক্ষণয চামদা নভাতাক্ষফক ভূক্ষযজ জময নুমফবাক্ষগয মনন্ত্রনাধীক্ষন এ স্তক্ষযয ফমণ যত টিভ মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয
স্থাক্ষনয কাজটি ম্পন্ন কযক্ষফ। এ কর মরাক্ষযয ফস্থান, অআমড নং  স্থানাংক প্রথক্ষভ মজমএ ব্যফাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ ধাযণ কক্ষয
তা মনধ যামযত ছক্ষক ভূক্ষযজ জময নুমফবাক্ষগ ংযেণ কযক্ষত ক্ষফ। একর তথ্যাফরীয নুমরম ংমিষ্ট নজানার  ঈক্ষজরা
নক্ষটরক্ষভন্ট কাম যারক্ষ ংযেণ কযক্ষত ক্ষফ ।
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গ) নকা-মড যক্ষনট মক্ষস্ট্ভ  নডটাভ:
ফাংরাক্ষদক্ষ ফতযভাক্ষন দু’ধযক্ষনয নকা-মড যক্ষনট মক্ষস্ট্ভ  নডটাভ চালু যক্ষক্ষছ, মথা: ডমফস্দঈমজএ-১৯৮৪ (WGS-1984) এফং
এবাক্ষযষ্ট-১৮৩০ Everst-1830)। মজক্ষডটিক কক্ষরার ক্ষন্ট াক্ষবয  কযাডাস্ট্রার কাক্ষজয জন্য কনবা যন-এয ভাধ্যক্ষভ
এবাক্ষযষ্ট-১৮৩০ নকা-মড যক্ষনট মক্ষস্ট্ভ  নডটাভ ব্যফায কযা ক্ষফ।
ঘ) ম্যা প্রক্ষজকন প্রক্ষজক্ষক্টড নকা-মড যক্ষনট মক্ষস্ট্ভ):
ফাংরাক্ষদক্ষ ফতযভাক্ষন ছ ধযক্ষনয ম্যা প্রক্ষজকন প্রক্ষজক্ষক্টড নকা-মড যক্ষনট মক্ষস্ট্ভ) চালু যক্ষক্ষছ, মথা:
আঈটিএভ UTM:

UniversalTransverse Mercator),

মফঈটিএভ BUTM:

Bangladesh Universal Transverse Mercator),

মফঈটিএভ- ১০ BUTM-10:

Bangladesh Universal Transverse Mercator10),
Equal Area Projection ফা Cassini Projection,

এরমম LCC:

Lambert Conformal Conic) এফং

মফটিএভ BTM:

Bangladesh Transverse Mercator)।

াযাক্ষদক্ষ মডমজটার ভূমভ জময মযচারনা একটি মবন্ন ম্যা প্রক্ষজকন ব্যফায কযা ভীচীন ক্ষফ। পূফ যফতী
জমযভক্ষ মএ, এএ এফং অযএ জমযক্ষ) ভূমভ নকা প্রণক্ষন Equal Area Projectionফা Cassini
Projection ব্যফায কযা ক্ষক্ষছ। তাআ পূফ যফতী জমযভক্ষ প্রণীত নভৌজা নকায ীভানায াক্ষথ মডমজটার জমযক্ষ প্রণীত
নভৌজা নকায ীভানায মভরকযক্ষণয সুমফধাক্ষথ য মডমজটার দ্ধমতক্ষত ভূমভ জমযক্ষয নেক্ষত্র নভৌজা নকা প্রণক্ষনয জন্য
Bangladesh Universal Transverse Mercator 10 প্রক্ষজকন ক্ষত কনবা যন কক্ষয Equal Area
Projection ফা Cassini Projection ব্যফায কযক্ষত ক্ষফ। তক্ষফ একফায নকান ঈক্ষজরায ফগুক্ষরা নভৌজায
মডমজটার নকা প্রণক্ষনয কাজ নল ক্ষ মাফায য নগুক্ষরাক্ষক একত্রীকযণ কক্ষয ঈক্ষজরা/থানা ম্যা প্রস্ত্তত কযায জন্য পূনযা
BUTM-10: Bangladesh Universal Transverse Mercator 10 প্রক্ষজকন ব্যফায কযক্ষত ক্ষফ;
ঙ) মডমজটার ভূমভ জময কাক্ষজ প্রাি মজক্ষডটিক কক্ষরার ক্ষক্ষন্টয াভযাক্ষনন্ট কযাডাস্ট্রার াক্ষবয ভাকয ফা PCSM) নকামড যক্ষনট  ন্যান্য তথ্যাফরী মনধ যামযত ছক্ষক ঈক্ষজরা  নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপ মযচারক জময) এয দামক্ষত্ব
মধদিক্ষযয ীভানা মনধ যাযণ াখা ংযমেত ক্ষফ। নভৌজা ীভানা স্থামত ঈক্ষজরামবমতক মজক্ষডটিক কক্ষরার ক্ষন্ট
াভযাক্ষনন্ট কযাডাস্ট্রার াক্ষবয কক্ষরার ভাকয ফা PSCM) ক্ষযজমভক্ষন যেণাক্ষফেক্ষণয দামত্ব ঈক্ষজরা নক্ষটরক্ষভন্ট মপক্ষক নদা
ক্ষফ। ঈক্ত ভাকযগুক্ষরা একটি মনধ যামযত নভাদাক্ষভত্ম ংমিষ্ট কর ম যাক্ষ প্রমত দু’ফছক্ষয ন্ততঃ একফায) ঈক্ষজরা নক্ষটরক্ষভন্ট
কাম যার, নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট কাম যার  মধদিক্ষযয জময াখা ক্ষযজমভক্ষন মাচাআ এয ঈক্ষদ্যাগ গ্রণ কযক্ষফ। এফ মরায
ংযেক্ষণ প্রক্ষাজক্ষন আঈমনন মযলদক্ষক  ন্ত:ভূযক্ত কযা নমক্ষত াক্ষয।
চ) প্রভেমক্ত প্রমতমনত মযফতযনীর। ন কাযক্ষন মজক্ষডটিক কক্ষরার ক্ষন্ট াক্ষবয কাক্ষজয জন্য ফমণ যত দ্ধমত ক্ষত অয  ঈন্নততয
প্রভেমক্ত মনবযয দ্ধমতয ঈদ্ভাফন ক্ষর তা ব্যফায কযা মাক্ষফ।
৪.৩.৬

মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান কাক্ষজয মযদযন প্রণারী Inspection Methodology)

মযচারক জময) স্বং থফা তঁয ধীনস্থ ঈ-মযচারক জময)/চাজয মপায ফাঈন্ডাযী)/কাযী মযচারক জময)-নক
ংক্ষগ মনক্ষ ভাঠ ম যাক্ষ চরভান মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান Establishment of Geodetic Control
Network)-এয কাক্ষজ মনক্ষামজত মজক্ষডটিক াক্ষবয টিভগুক্ষরায প্রমতটি মজক্ষডটিক াক্ষবয টিক্ষভ ১ জন কযাম্প মপায, ৩ জন
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াক্ষবযায, ১ জন ডাটা প্রক্ষয এফং ৬ জন খারাী-এয ভিক্ষ গঠিত) কাজ মযদযন কযক্ষফন। মযদযনকাক্ষর মতমন থফা তঁযা
মনম্নফমণ যত মফলভ যীো-মনযীো কযক্ষফন:
১) ভাঠ ম যাক্ষ স্থামত মজক্ষডটিক কক্ষরার ক্ষন্টভক্ষয ফস্থান ভেমক্তংগতবাক্ষফ মনধ যাযণ কযা ক্ষক্ষছ মকনা?
২) মজক্ষডটিক কক্ষরার ক্ষন্টভ মধদিয কর্তযক যফযাকৃত নভৄনা নুমাী মনমভযত ক্ষক্ষছ মকনা এফং এয গুণগত ভান ঠিক
অক্ষছ মকনা?
৩) মজক্ষডটিক কক্ষরার ক্ষন্টভক্ষয নবৌক্ষগামরক ভান ঠিকবাক্ষফ মনধ যাযণ কযা ক্ষক্ষছ মকনা?
৩নং ক্রমভক্ষক ফমণ যত কাজটি ম্পন্ন কযায জন্য মযদযনকাযী কভযকতযা/কভযকতযাগণ প্রথক্ষভ ভাক্ষঠয কাক্ষজ মনক্ষামজত মজক্ষডটিক
াক্ষবয দর-এয ৩ জন াক্ষবযায এফং ৬ জন খারাী-নক মজমএ-এয াাক্ষে ছন্দভত নকান নভৌজা স্থামত ৩টি মজক্ষডটিক
কক্ষরার ক্ষক্ষন্টয ডাটা ংগ্র কযায জন্য মনক্ষদ য মদক্ষফন। এযয মতমন/তঁযা াক্ষবযাযগণ কর্তযক ংগৃীত ডাটাভ প্রমক্রাকযণ
কযায মনমভত তা ডাটা প্রক্ষয-এয মনকট স্তান্তয কযায জন্য মনক্ষদ য মদক্ষফন। ডাটা প্রক্ষয কর্তযক ঈক্ত ডাটাভ প্রমক্রাকযণ কক্ষয
মজক্ষডটিক কক্ষরার ক্ষন্টভক্ষয নবৌক্ষগামরক ভানভ Geographical Values, i.e.Latitude,
Longitude & Ellipsoidal Height) মনণ য কযায য নগুক্ষরা ঠিকবাক্ষফ মনধ যাযণ কযা ক্ষক্ষছ মকনা, তা যীোমনযীো কক্ষয ভতাভত প্রদাক্ষনয জন্য নগুক্ষরা মজক্ষডটিক াক্ষবয দর-এ কভযযত কযাম্প মপায-নক মনক্ষদ য মদক্ষফন। কযাম্প
মপাক্ষযয মনকট নথক্ষক ভতাভত াায য মযদযনকাযী কভযকতযা মনক্ষজ থফা তঁয ধীনস্থ চাজয মপায ফাঈন্ডাযী)/কাযী
মযচারক জময)-নক মদক্ষ যীো-মনযীো কমযক্ষ মজক্ষডটিক কক্ষরার ক্ষন্টভক্ষয নবৌক্ষগামরক ভানভ ঠিকবাক্ষফ মনধ যাযণ
কযা ক্ষক্ষছ মকনা, ন মফলক্ষ মনমিত ক্ষফন।
মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান Establishment of Geodetic Control Network)-এয মযদযক্ষনয
কাজটি মক্ষথষ্ট ভ াক্ষে া একজন মযদযনকাযী কভযকতযা ১ মদক্ষন ক্ষফ যাচ্চ ১টি মজক্ষডটিক াক্ষবয দর এয ভাক্ষঠয কাজ
মযদযন কযক্ষফন।
৪.৩.৭ মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান কাক্ষজয মভরন ভ্রামভত্ম Closing error):
ক) মজক্ষডটিক কক্ষরার াক্ষবয ডাটা কযাচামযং:
মজক্ষডটিক কক্ষরার াক্ষবয ডাটা কযাচামযং-এয নেক্ষত্র দু’টি মজক্ষডটিক কক্ষরার ক্ষক্ষন্টয ভধ্যকায দূযত্ব ৫ মক:মভ: এয মবতক্ষয
য
ক্ষর যাআজন্টযামর ভুক্ষরয গ্রণক্ষমাগ্য ভাত্রা ২ ক্ষত ৫ নমভ এফং বাটিকযামর
৫ নমভ। এ স্তক্ষযয কাজ চরাকাক্ষর এ ভ্রামভত্ম ফা
যক্রভ
যল্যান
মফচুযমত ঈক্ষরস্দমখত গ্রণক্ষমাগ্য ভাত্রা মতক্রভ কযক্ষর পুক্ষযা কাম পুনভ
কযক্ষত ক্ষফ।
খ) মজক্ষডটিক কক্ষরার াক্ষবয ডাটা প্রক্ষমং:
মজক্ষডটিক াক্ষবয ডাটা প্রক্ষমং এয নেক্ষত্র ভুক্ষরয গ্রণক্ষমাগ্য ভাত্রা ১০ নথক্ষক ১৫ নমভ।
গ) ঈক্ষজরা মজক্ষডটিক কক্ষরার ক্ষন্ট ননটযামকং:
ঈক্ষজরা মজক্ষডটিক কক্ষরার ক্ষন্ট ননটযামকং এয নেক্ষত্র নভমক্ষনয মডপল্ট টরাক্ষযন্প গ্রণক্ষমাগ্য। এ নেক্ষত্র অয. এভ. এ
Root Mean Square) দ্ধমত নুযণ কযক্ষত ক্ষফ।
ঘ) এমফ মজক্ষডটিক কক্ষরার ক্ষন্ট ননটযামকং:
াক্ষবয ফ ফাংরাক্ষদ মজক্ষডটিক কক্ষরার ক্ষন্ট ননটযামকং কাজ কক্ষয থাক্ষক। এক্ষেক্ষত্র মযজন্টামর ভুক্ষরয ভাত্রা ১ ক্ষত ২ নমভ
য
এফং বাটিকযামর
২ ক্ষত ৫ নমভ ম যন্ত গ্রণক্ষমাগ্য ক্ষফ।
৪.৩.৮ নভৌজা মজক্ষডটিক কক্ষরার মরায মনভযাক্ষণয জন্য স্থান মচমিতকযণ, মচমিত স্থাক্ষন াকা মরায মনভযাণ, মফত্মামযত মফফযণ
মরমফদ্ধকযণ  ংযেণ প্রণারী
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ক. প্রাথমভক কাম যক্রভ:
মযচারক জময) কর্তযক নুক্ষভামদত ফামল যক কভযমযকল্পনা নুমাী কযাম্প মপাযগণ তঁক্ষদয ধীনস্থ াক্ষবযাযগণক্ষক মনক্ষ ভাঠ
ম যাক্ষ মজক্ষডটিক জময Geodetic Survey)-এয কাজ ম্পন্ন কযায মনমভত দয মপক্ষ ফক্ষ কভযমযকল্পনা
ন্ত:ভূযক্ত ঈক্ষজরাভক্ষয ১’’=১ ভাআর নস্ক্ক্ষরয ঈক্ষজরা/থানা ম্যাভক্ষ মঙ্কত নভৌজাভৄক্ষয ীভানা ফযাফয কভক্ষে ২টি
যস্পয দৃশ্যভান স্থাী মজক্ষডটিক কক্ষরার মরায Geodetic Pillar) মনভযাক্ষণয জন্য স্থানভ মচমিত কযক্ষফন এফং
নগুক্ষরা তঁক্ষদয ধীনস্থ াক্ষবযাযগক্ষণয মনকট স্তান্তয কযক্ষফন।
খ. ভাঠ কাজ:
মজক্ষডটিক জময-এয কাক্ষজ মনক্ষামজত াক্ষবযাযগণ থানা ম্যাক্ষ প্রদমযত নভৌজাভৄক্ষ মচি নুমাী মজক্ষডটিক কক্ষরার মরায
মনভযাক্ষণয জন্য ক্ষযজমভক্ষন ভাঠ ম যাক্ষ মগক্ষ স্থানভ মচমিত কযক্ষফন। ক্ষযজমভক্ষন স্থানভ মচমিতকযক্ষণয ভ ফশ্যআ রেয
যাখক্ষত ক্ষফ তা নমন মরাক্ষযয ঈমযবাক্ষগ কভক্ষে 15°cut-off-angle ঈন্ুক্ত থাক্ষক এফং নগুক্ষরায মফত্মামযত মফফযণ ফা
নরাক্ষকন ক্ষভৌজায নকান্ অআক্ষরয নকান্ স্থাক্ষন, এয কাছাকামছ নকান স্থাী স্থানা থাকক্ষর তা নথক্ষক কত দূক্ষয আতযামদ) মরমফদ্ধ
কযক্ষফন। একজন াক্ষবযায কর্তযক নকান ঈক্ষজরা / থানায নভৌজাভক্ষয মজক্ষডটিক কক্ষরার মরায মনভযাক্ষণয জন্য স্থানভ
মচমিতকযণ নগুক্ষরায মফত্মামযত মফফযণ মরমফদ্ধ কযায কাজ নল ায য মতমন তা কযাম্প মপাক্ষযয মনকট জভা
নদক্ষফন।
গ. কযাম্প মপাক্ষযয ভান মাচাআ:
কযাম্প মপায নগুক্ষরা যীো-মনযীো কক্ষয ন্তুষ্ট ক্ষর মতমন ঈক্ত স্থানভক্ষ াকা মজক্ষডটিক কক্ষরার মরায মনভযাক্ষণয জন্য
যফতী ব্যফস্থা গ্রক্ষণয মনমভত কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায-এয মনকট ত্র নপ্রযণ কযক্ষফন এফং এয নুমরম নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট
মপায এফং মযচারক জময)-এয মনকট নপ্রযণ কযক্ষফন। ংমিষ্ট কযাম্প মপায, কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায, নজানার
নক্ষটরক্ষভন্ট মপায এফং মযচারক জময) তঁক্ষদয মনজ মনজ দিক্ষয াক্ষবযাযগণ কর্তযক ভাঠ ম যাক্ষ ক্ষযজমভক্ষন ঈক্ষজরা /
থানায নভৌজাভক্ষ মজক্ষডটিক কক্ষরার মরায মনভযাক্ষণয জন্য মচমিত স্থানভ এফং নগুক্ষরায মফত্মামযত মফফযণ ফা নরাক্ষকন
ক্ষভৌজায নকান্ অআক্ষরয নকান্ স্থাক্ষন, এয কাছাকামছ নকান স্থাী স্থানা থাকক্ষর তা নথক্ষক কত দূক্ষয আতযামদ) ংযেণ কযক্ষফন।
এযয মজক্ষডটিক কক্ষরার মরায মনভযাক্ষণয জন্য মচমিত স্থানভক্ষ াকা মরায মনমভযত ায য াক্ষবযাযগণ কর্তযক মজমএএয াাক্ষে ঈক্ত মরাযভক্ষয নকন্দ্রমফন্দুগুক্ষরায মজক্ষডটিক ডাটা ংগ্রক্ষয য নগুক্ষরায মস্থযমচত্র গ্রণ কক্ষয াকা মজক্ষডটিক
কক্ষরার মরাযভক্ষয সুমনমদ যষ্ট মযমচমত নম্বয ভূমভ নযকড য  জময মধদিয কর্তযক চুড়ান্তকৃত প্রথক্ষভ DLRS-PCSM,
নজরা নকাড ০০), ঈক্ষজরা/থানা নকাড ০০) এয য মরাক্ষযয ক্রমভক নম্বয ০০১) ফ যক্ষল মনভযাক্ষণয ফছয মদক্ষ মনক্ষম্নয অদক্ষর
নখাদাআপূফ যক মরখন ম্পন্ন কক্ষয মথাস্থাক্ষন নগ্রামথত কযক্ষফন:
DLRSPCSM
2692-001
2013
মরাক্ষয ID Number নরখায নভনা-১
ঘ. মরায: মডজাআন, ড্রআং, প্রাক্করন, থ যফযাদ্দ  মনভযাণ
ভাঠ ম যাক্ষ মনক্ষামজত কযাম্প মপায-এয মনকট নথক্ষক মজক্ষডটিক কক্ষরার মরায মনভযাক্ষণয জন্য মচমিত স্থানভক্ষ াকা মরায
মনভযাক্ষণয মনমভত যফতী ব্যফস্থা গ্রক্ষণয জন্য নুক্ষযাধত্র াায য ংমিষ্ট কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায এ মনক্ষদ যমকায নকা
 আমিমনামযং ড্রআং নুমাী তঁয ঈক্ষজরা মনমভযতব্য াকা মজক্ষডটিক কক্ষরার মরাক্ষযয ংখ্যা ঈক্ষেখ কক্ষয নগুক্ষরা মনভযাক্ষণয
জন্য ংমিষ্ট ঈক্ষজরা প্রক্ষকৌরীক্ষক প্রাক্করন প্রস্ত্তত কক্ষয নপ্রযক্ষণয মরমখত নুক্ষযাধ কযক্ষফন। ঈক্ষজরা প্রক্ষকৌরী-এয মনকট নথক্ষক
স্থাী াকা) মজক্ষডটিক কক্ষরার মরায মনভযাক্ষণয জন্য প্রাক্করন াায য নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপায ন নুমাী থ য ফযাদ্দ
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প্রদান কযক্ষফন। ঈক্ষরস্দখ্য প্রমতফছয জুরাআ-অগষ্ট ভাক্ষ ফামল যক কভযমযকল্পনা নুমাী মযচারক জময) ংমিষ্ট নক্ষটরক্ষভনট
মপাযক্ষক ংমিষ্ট খাত নথক্ষক নথাক ফযাদ্দ প্রদান কযক্ষফন। নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপায নথক্ষক থ য ফযাদ্দ াায য কাযী
নক্ষটরক্ষভন্ট মপায াকা মজক্ষডটিক কক্ষরার মরায মনভযাক্ষণয জন্য ঈক্ষজরা প্রক্ষকৌরী-এয নুকূক্ষর তা ন্যস্ত কযক্ষফন। ত:য
ঈক্ষজরা প্রক্ষকৌরী ংমিষ্ট কযাম্প মপায  াক্ষবযাক্ষযয ক্ষমামগতা  মনক্ষদ যমত স্থাক্ষন ঈক্ষজরায মজক্ষডটিক মরাযভক্ষয
মনভযাণ কাজ ম্পন্ন কযক্ষফন। মনভযাণকারীন ভক্ষ এগুক্ষরায গাক্ষ ক্ষযয গ নুক্ষেক্ষদ প্রদ যমত মযমচমত নম্বয নখাদাআ কক্ষয মদক্ষফন।
ঈক্ষজরা প্রক্ষকৌরী মনমভযতব্য মরাক্ষযয আমিমনামযং ভান  ংমিষ্ট কযাম্প মপায াক্ষবয ভান মনমিত কযক্ষফন মজক্ষডটিক
মরাক্ষযয নস্পমমপক্ষকন প্রাআভাযী  নক্ষকন্ডাযী কক্ষরার মযমষ্ট -৪)।
ঙ. মজক্ষডটিক কক্ষরার াক্ষবয ডাটা ংগ্র  ংযেণ:
াক্ষবযাযগণ মজমএ-এয াাক্ষে ঈক্ত মরাযভক্ষয নকন্দ্রমফন্দুগুক্ষরায মজক্ষডটিক কক্ষরার াক্ষবয ডাটা ংগ্রক্ষয য নগুক্ষরায
সুমনমদ যষ্ট মযমচমত নম্বয মস্থযমচত্র ধাযণ কক্ষয তা  এগুক্ষরায মফত্মামযত মফফযণ ক্ষভৌজায নকান্ অআক্ষরয নকান্ স্থাক্ষন, এয
কাছাকামছ নকান স্থাী স্থানা থাকক্ষর তা নথক্ষক কত দূক্ষয আতযামদ) প্রস্ত্তত কক্ষয তা ংমিষ্ট কযাম্প মপাক্ষযয মনকট জভা মদক্ষফন।
ংমিষ্ট কযাম্প মপায তঁয মনজ দিক্ষয নগুক্ষরায কম নযক্ষখ ংযেক্ষণয জন্য তা ংমিষ্ট কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায, কাযী
কমভনায ভূমভ), নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপায এফং মযচারক জময)-এয মনকট নপ্রযণ কযক্ষফন। াকা মজক্ষডটিক কক্ষরার
মরাযভক্ষয ংযেক্ষণয কাজটি ঈক্ষজরা নক্ষটরক্ষভন্ট মপ-এয ঈয ন্যস্ত ক্ষফ।

চ. মজক্ষডটিক মরায এয নকা মযমষ্ট-৪)

ছ. মজক্ষডটিক মরাক্ষযয আমিমনামযং ড্রআং মযমষ্ট-৪)
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৪.৪ স্তয-২: কযাডাস্ট্রার াক্ষবয Cadastral Survey)
নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপায তঁয মনন্ত্রণাধীণ এরাকা প্রাি/প্রািব্য প্রমমেত জনফর, মন্ত্রামত  প্রাংমগক ন্যান্য মফল
মফক্ষফচনা কক্ষয এক ফা একামধক কযাডাষ্ট্রার াক্ষবয টিভ গঠন কযক্ষফন। প্রমতটি টিভ একজন কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয ামফ যক
তদাযকীক্ষত মযচামরত ক্ষফ। এআ টিভ কযাডাষ্ট্রার াক্ষবযয পূক্ষফ যআ Geodetic াক্ষবয টিভ কর্তক স্থামত Geodetic Pillar
এয স্থানাঙ্ক নুযক্ষণ নভৌজায ট্রাবা য কযায পূক্ষফ য এ এ ম্যানুার, ১৯৩৫ এয ৩৬৯ ফমণ যত মনভানুমাী নভৌজায মত্র-ীভানা
মনধ যাযণ  Tri-junction pillar স্থাক্ষনয কাম যক্রভ গ্রন কযক্ষফন মত্র-ীভানা মরাক্ষযয নভনা  আমিমনামযং ড্রআং
মযমষ্ট -৫  ৬) এফং এ কর Tri-junction pillar ট্রাবা য কাজ ম্পন্ন কযক্ষফন ।
৪.৪.১

কযাডযাস্ট্রার াক্ষবয টিভ ৩টি াক্ষবয টিক্ষভয ভিক্ষ)
০১. ঈ-কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায-১ জন
০২. কযাডাস্ট্রার াক্ষবযায- ৩ জন
০৩. কযাডাস্ট্রার ডাটা প্রক্ষয-১ জন
০৪. দ যায অমভন-৩ জন
০৫. নচআনম্যান -১০ জন।

৪.৪.২

কযাডযাস্ট্রার াক্ষবয কাক্ষজ মনক্ষামজত দস্যক্ষদয কভয ফন্টনঃ

ক. কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায:
দামত্ব:
প্রমতটি কযাডাস্ট্রার াক্ষবয টীক্ষভয ননর্তক্ষত্ব থাকক্ষফন একজন কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায। মতমন স্তয-২ নথক্ষক স্তয-১০ ম যন্ত কাক্ষজয
প্রামনক  াক্ষযনার প্রধান থাকক্ষফন। মতমন াক্ষকযরভুক্ত কর নভৌজা জমযক্ষয জন্য আক্ষত্মায ‘এ’ এফং ‘মফ’ জাযী, ভাঠ কাজ
তদাযকী, ভাঠ কাক্ষজ মনক্ষামজত জময দক্ষরয প্রক্ষাজনী তথ্যামদ প্রদান, কামযগময  প্রামনক ামফ যক দামত্ব ারন নভৌজায
‘এ’ নমথ এফং ‘মফ’ নমথ মনমভত ারনাগাদ মনমিতপূফ যক মথামথবাক্ষফ ংযেণ কযক্ষফন। তঁয কাম যারক্ষয কর মডমজটার কাম যক্রভ
মথামথ মনযাতা মযচারনা কযক্ষফন। মতমন নম ফ দামত্ব ারন কযক্ষফন তা ক্ষরাঃ
১। প্রামনক কাম যাফরীঃ মধদিক্ষযয ফ যক্ষল প্রকামত ভূমভ নযকড য  নকা মফলক্ষ াধাযণ মনক্ষদ যাফরী জুন ২০০১) ফমণ যত কর
প্রামনক দামত্ব ারন কযক্ষফন।
২। কভযমযকল্পনা প্রণনঃ জময নভৌসূক্ষভ তায ধীন মজক্ষডটিক কক্ষরার ক্ষন্ট াক্ষবয ম্পন্ন নভৌজাভক্ষয কযাডাস্ট্রার জময
কাজ অযম্ভ কযায জন্য নভৌজা তামরকা মনক্ষ কভযমযকল্পনা ততযী কযক্ষফন এফং নুক্ষভাদক্ষনয জন্য নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয
দিক্ষয নপ্রযণ কযক্ষফন। মতমন ঈক্ষজরা/থানা নজএর তামরকা যীোক্ষভত্ম নম কর নভৌজা মফবমক্তকযণ  একমত্রকযণ কযা প্রক্ষাজন
তা মনধ যাযণ কযক্ষফন। তামরকা নুমাী এ কর নভৌজা মফমধ নভাতাক্ষফক মফবমক্তকযণ  একমত্রকযণ কাম যক্রভ গ্রণ কযক্ষফন। একাজ
নল না া ম যন্ত যফতী ধাক্ষ থ যাৎ াক্ষবয এযাক্ট, ১৮৭৫  প্রজাস্বত্ব অআন ১৯৫০ নুমাী নকান কাম যক্রভ গ্রণ কযা মাক্ষফ না।
১৮৭৫ এয ৫  ৭ ধাযা  প্রজাস্বত্ব অআন ১৯৫০ এয ধাযা ১৪৪ ১) নুমাী আক্ষত্মাযভ জাযী কযক্ষফন। ঈা ‘এ’ পাআক্ষর
মরমফদ্ধ কযক্ষফন। ‘এ’ নমথক্ষত স্তযমবমতক স্বত্বমরম প্রস্ত্তত কাজ অযম্ভ ায য মাফতী কাম যক্রভ দামত্বারনকাযী কভযকতযা
কর্তযক ড যাযীক্ষট অযম্ভ  নল ায তামযখ  নাভভেক্ত ীর স্বােয প্রদান মনমিত কযক্ষফন। নভৌজা জময চরাকামরন
কাম যক্রক্ষভ প্রবাফ নপক্ষর এভন ঘটনা ‘এ’ নমথয অক্ষদক্ষত্র মরমফদ্ধ কযক্ষত ক্ষফ।
৩। নজ এর তামরকা প্রণনঃ মডমজটার ভূমভ জময কাম যক্রক্ষভয ভাঠ নভৌসুভ শুরুয াক্ষথ াক্ষথ ংমিষ্ট কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায
প্রক্ষাজন ক্ষর ঈক্ষজরায কর নভৌজায নজ এর নাম্বায ঈক্ষজরায ঈতয-মিভ নকাণ ক্ষত পূনমফ যন্যা কযক্ষফন এফং পূনমফ যন্যাকৃত
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নজ এর তামরকা নুমাী জময কাজ চামরক্ষ মাক্ষফন। পূনমফ যন্যাকৃত নজ এর তামরকায াক্ষথ ৪ আমি = ১ ভাআর নস্ক্ক্ষরয প্রা
ভান 1:15000 নস্ক্ক্ষর ঈক্ষজরা ম্যা ততযী কক্ষয নজ এর তামরকায াক্ষথ ংভেক্ত কক্ষয নুক্ষভাদক্ষনয জন্য নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট
মপাক্ষযয মনকট নপ্রযণ কযক্ষফন। নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপায পূনমফ যন্যাকৃত নজ এর তামরকা নুক্ষভাদন  ভৄদ্রক্ষণয ব্যফস্থা
গ্রক্ষণয জন্য মযচারক জময) নুকুক্ষর নপ্রযণ কযক্ষফন। ঈক্ষরস্দমখত কাজগুক্ষরা ম্পন্ন কক্ষয তা মনধ যামযত দ্ধমতক্ষত আন্টাযক্ষনক্ষট
যকাযী ক্ষফাআট/ক্ষাট যাক্ষর প্রকাক্ষয ব্যফস্থা কযক্ষত ক্ষফ।
৪। ভাঠ কাক্ষজয তদাযমকঃ ভাঠ জময কাজ অযম্ভ ায য মতমন ামফ যক ভাঠ কাজ তদাযমক কযক্ষফন। ঈ-কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট
মপায  াক্ষবযাযগণ মাক্ষত কার ৮টা ভাক্ষঠ গভন এফং মফকার ৪:০০ ম যন্ত ভাক্ষঠ ফস্থান কক্ষয জময কাজ ম্পাদন কক্ষযন
তা মনমিত কযক্ষফন। জময কাক্ষজ কামযগময ভস্যা নদখা মদক্ষর মতমন তা ভাধাক্ষন এফং নভৌজায ীভানা মফক্ষযাধ নদখা মদক্ষর তা
মনষ্পমতক্ষত ব্যফস্থা গ্রণ কযক্ষফন।
৫। ভূমভ ভামরকগক্ষণয াক্ষথ গণংক্ষমাগঃ কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায এফং ঈ-কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপাযগণ ভাঠ মযদযক্ষন
এক্ষ মকংফা গণংক্ষমাগ বা কক্ষয মথা-ম্ভফ ভূমভ ভামরকগণক্ষক ভূমভ জময কভযদ্ধমত  ভূমভ ভামরকগক্ষণয কযণী মফলক্ষ
ফমত কযক্ষফন। এ কাজটি জময কাজ অযক্ষম্ভয পূক্ষফ য এফং জময চরাকারীন ভক্ষ ম্পন্ন কযক্ষফন। ভূমভ ভামরকগণ মাক্ষত ভাক্ষঠ
ঈমস্থত নথক্ষক মনজ মনজ ীভানা মচমিতকযণ জময কাক্ষজ াতা কক্ষয তায জন্য তঁক্ষদয ঈদ্বুদ্ধ কযক্ষফন। স্থানীবাক্ষফ জময
চরাকাক্ষর এএভএ, আন্টাযক্ষনট, স্থানী কযাফর টিমব, ভাআমকং  ঈনারক্ষয ভাধ্যক্ষভ ব্যাক জনংক্ষমাগ কযক্ষত ক্ষফ।
জনংক্ষমাক্ষগয প্রভানামদ ংযেণ কযক্ষত ক্ষফ।
৬। ভামক কাক্ষজয গ্রগমতয প্রমতক্ষফদন নপ্রযণঃ প্রমত ভাক্ষ মফমবন্ন স্তক্ষযয কাক্ষজয গ্রগমতয ৩ প্রস্থ প্রমতক্ষফদন মনধ যামযত পযক্ষভ
প্রস্ত্তত কক্ষয যফতী ভাক্ষয ১ভ িাক্ষয ভক্ষধ্য নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপক্ষ মফক্ষল ফাক ভাযপত নপ্রযণ কযক্ষত ক্ষফ।
৭। ভামক কাক্ষজয গ্রগমতয প্রমতপরন ফা নভৌজমভমরঃ ঈধ যতন মযদযনকাযী কভযকতযাগক্ষণয একনজক্ষয কাক্ষজয গ্রগমত ম্পক্ষকয
ধাযণা নদায জন্য থানা ম্যাক্ষয নট্র কম কক্ষয তাক্ষত মনক্ষোক্তবাক্ষফ নভৌজমভমর প্রস্ত্তত কক্ষয নদখাক্ষত ক্ষফক. কযাডাস্ট্রার মকক্ষত্মাায) ডাটা কাক্ষরকন  প্রক্ষমং:নীর কামরক্ষত ভান্তযার নযখা।
খ. খানাপুযী-কাভ-বুঝাযতঃ

বুজ Green) কামরক্ষত অনুভুমভক নযখা।

গ. তমদকঃ

রার Red) কামরক্ষত ঈয-নীচ নযখা।

ঘ. অমত ভািঃ

নফগুনী (Violet) কামরক্ষত ঈতয-পূফ য ক্ষত দমেণ-মিক্ষভ নকাণাকুমণ নযখা।

ঙ. অীর ভািঃ

কার Black) কামরক্ষত ঈতয-মিভ ক্ষত দমেণ-পূক্ষফ য নকাণাকুমণ নযখা।

প্রমত ভাক্ষয মযক্ষাক্ষট যয ক্ষঙ্গ থানা নভৌজমভমরয ১ প্রস্থ নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপক্ষ নপ্রযণ কযক্ষত ক্ষফ। নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট
মপাক্ষযয মপক্ষ  তায ধীন কর থানায নুরূবাক্ষফ নভৌজমভমর ভামক গ্রগমত প্রদযনপূফ যক টামঙ্গক্ষ যাখক্ষত ক্ষফ।
৮। নভৌজা ীভানা মফক্ষযাধ মনষ্পমতঃ নভৌজা ীভানায নকান ংক্ষ মফক্ষযাধ নদখা মদক্ষর মফমধ নভাতাক্ষফক নভৌজা ীভানা মফক্ষযাধ নক
গ্রক্ষণয ভাধ্যক্ষভ তা মনষ্পমত কযক্ষত ক্ষফ। এক্ষেক্ষত্র এ এ ম্যানুার ১৯৩৫ এয ৩৫২-৩৫৪ নুক্ষেদ, ১৮৭৫ াক্ষরয াক্ষবয এযাক্ষক্টয
৪০-৪৬ ধাযা  নটকমনকযার রুরস্  আনস্ট্রাকন ফ মদ নক্ষটরক্ষভন্ট মডাট যক্ষভন্ট ১৯৫৭ এয ৪ নং ধ্যাক্ষয ১৩ নং মফমধ এফং
কর্তযে কর্তযক এ মফলক্ষ জাযীকৃত ফ যক্ষল প্রমফধান/মযত্র নুযণপূফ যক কামযগময ঈক্ষদষ্টায প্রতযে তত্বাফধাক্ষন তা মনষ্পমত
কযক্ষত ক্ষফ। কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয মদ্ধাক্ষন্তয মফরুক্ষদ্ধ এ এ ম্যানুার এয ৩৫৫ মফমধ নুমাী নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট
মপাক্ষযয মনকট অীর কযা মাক্ষফ। নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয মদ্ধান্তআ চুড়ান্ত ফক্ষর গণ্য ক্ষফ। এয মফরুক্ষদ্ধ নকান অীর কযা
মাক্ষফ না। অন্ত:থানা/ঈক্ষজরা ীভানা মফক্ষযাধ জময চরভান এরাকা নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপায মনষ্পমত কযক্ষফন। নজানার
নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয মদ্ধাক্ষন্তয মফরুক্ষদ্ধ মফবাগী কমভনাক্ষযয মনকট অীর কযা মাক্ষফ। অন্ত:ক্ষজরা ীভানা মফক্ষযাধ একআ
মফবাক্ষগয ক্ষর মফবাগী কমভনায এফং অন্ত:মফবাগী ীভানা মফক্ষযাধ ভামযচারক ভূমভ নযকড য  জময মধদিয মনষ্পমত
কযক্ষফন।
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৯। কমম্পঈটায/াকযক্ষস্ট্ন/াবযায এয ব্যফায মনন্ত্রণঃ
মতমন মপক্ষ যমেত কমম্পঈটায/াকযক্ষস্ট্ন/াবযায মনন্ত্রক্ষণয  মনযাতায ভর দামত্ব ারন কযক্ষফন। নকা ফা খমতান
ংক্ষাধক্ষনয প্রক্ষাজন ক্ষর মতমন নুক্ষভামদত ব্যফাযকাযীক্ষক তা ঈন্ুক্ত কক্ষয মদক্ষফন। তক্ষথ্যয মনভুযরতা  দৃঢ়তা integrity)
যো কযক্ষফন।
১০। মডমজট্যার ব্যফস্থা ব্যফহৃত কর স্তক্ষযয কাম যাফরীয মডট নট্রআর যীোঃ
মনধ যামযত দ্ধমতক্ষত মডট নট্রআক্ষরয ভাধ্যক্ষভ কর ম্যা  খমতান ডাটা ংগ্রকাযী, প্রক্ষকাযী, ংক্ষাধনকাযী, দযনকাযীয তথ্য
ংযেণ কযক্ষফন।
খ. ঈ-কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপাযঃ
কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায কর্তযক প্রণীত কভযমযকল্পনা ফাস্তফাক্ষন মতমন মনম্নফমণ যত কাজগুক্ষরা ম্পন্ন কযক্ষফন:
১। াক্ষবযাযক্ষণয কাজ মযদযনঃ ঈ-কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায তায ধীন ৩ জন কযাডাস্ট্রার াক্ষবযাক্ষযয কভয ফন্টন কযক্ষফন।
মতমন নভৌজা ফমস্থত মজক্ষডটিক কক্ষরার মরাক্ষযয ফস্থান  ভান নুমাী াক্ষবযাযগণ কাজ অযম্ভ কক্ষযক্ষছন মকনা তা মনমিত
কযক্ষফন। ট্রাবা য কাজ ম্পন্ন ায য তা মথামথবাক্ষফ ম্পন্ন ক্ষ থাকক্ষর মতমন কযাডাস্ট্রার ডাটা ংগ্রক্ষয অক্ষদ মদক্ষফন। মতমন
প্রমতমদক্ষনয প্রভা নুমাী কাজ মযদযন কক্ষয মনমিত কযক্ষফন। একআ াক্ষথ প্রমতমদক্ষনয ম্পামদত কাজ যমদন াক্ষবযায কর্তযক
ভাক্ষঠ যীো কযায মফল মনমিত কযক্ষফন।
২। কযাডাস্ট্রার ডাটা প্রক্ষমং কাজ মযদযনঃ মতমন প্রমতমদক্ষনয প্রাি ডাটা প্রক্ষমং এয কাজ তদাযমক কযক্ষফন। ভাি নকায
অরাদা অরাদাবাক্ষফ মপ্রন্ট কম ভাক্ষঠ যীোকযক্ষণয জন্য াক্ষবযাক্ষযয মনকট নপ্রযণ মনমিত কযক্ষফন। ম্যা প্রক্ষমং-এয এআ
কাজটি কামযগময ঈক্ষদষ্টা মনমভত ম যক্ষফেণ প্রক্ষাজনী যাভয প্রদান কযক্ষফন।
৩। নভৌজা ীভানা মভরকযণঃ এআ দ্ধমতক্ষত নকা ভামিয য ফ যক্ষল নভৌজা ম্যা নম নস্ক্ক্ষর যক্ষক্ষছ ন নস্ক্ক্ষর স্দটাক্ষয মপ্রন্ট মদক্ষ
পূফ যফতী জমযক্ষয এর এ ক্ষন্ট এয মবমতক্ষত মকংফা ম যাি এর এ ক্ষন্ট াা না নগক্ষর এডক্ষটড ক্ষক্ষন্টয াক্ষথ মভর কক্ষয
কামযগময ঈক্ষদষ্টায প্রতযে তত্বাফধাক্ষন নভৌজা ীভানা মবন্ন কামরক্ষত মচমিত কযক্ষফন। এযয াক্ষবযাযগক্ষণয ক্ষমামগতা ফাস্তফ
ীভানা  পূফ যফতী ম্যাক্ষয তুরনাভরক ীভানায ফস্থাক্ষনয ভক্ষধ্য ফাস্তফ ীভানা নকান অমত ঈত্থামত না ক্ষর তাক্ষক গ্রামধকায
মদক্ষ নভৌজা ীভানা চুড়ান্ত কযক্ষফন।
৪। নভৌজা ীভানা মফক্ষযাধঃ নভৌজা ীভানা মফক্ষযাধ মনযক্ষন ব্যথ য ক্ষর, কামযগময ঈক্ষদষ্টায যাভযক্রক্ষভ কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট
মপায ফা তদুযধ মপায কর্তযক নভৌজা ীভানা মফক্ষযাধ মনষ্পমতয য মতমন যফতী স্তক্ষযয কাজ অযম্ভ কযক্ষফন। ফাঈন্ডাযী
মডপুট-এয কাযক্ষণ নভৌজায কাজ ফন্ধ থাকক্ষফ না; এক্ষেক্ষত্র ভাঠ স্তক্ষয কামযগময ঈক্ষদষ্টা  চাজয মপাক্ষযয াক্ষথ যাভযক্রক্ষভ
কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায ভাঠ স্তক্ষযয কাজ চামরক্ষ নমক্ষত ন্তফ যতী মদ্ধান্ত গ্রন কযক্ষফন। ফাঈন্ডাযী মডপুট তমদক স্তক্ষয চুড়ান্ত
মনষ্পমত ক্ষফ।
৫। ভামক মযটাণ য নপ্রযণঃ মতমন প্রমতটি কযাডাস্ট্রার াক্ষবয টিক্ষভয প্রভা নুমাী ভামক মযটাণ য ংগ্র কক্ষয মনধ যামযত পযক্ষভ কাযী
নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয ফযাফক্ষয প্রমত ভাক্ষয ৩ তামযক্ষখয ভক্ষধ্য নপ্রযণ কযক্ষফন।
গ. কযাডাস্ট্রার াক্ষবযাযঃ
১। নভৌজা ট্রাবা যকযণঃ কযাডাস্ট্রার াক্ষবযায জমযভুক্ত নভৌজায প্রমতটি মত্র-ীভানায মরাক্ষযয ফস্থান ঠিকবাক্ষফ মনণ য কযক্ষফন
এফং মনধ যামযত াকা মত্র-ীভানায মরায স্থান কযক্ষফন। এযয মতমন নভৌজা ফমস্থত যস্পয দৃশ্যভান  নমৌমক্তক দুযক্ষত্ব ২টি
কযাডাস্ট্রার াক্ষবয কক্ষরার ভাকয এয স্থানাংক ব্যফায কক্ষয নভৌজাক্ষক নফষ্টনকযতঃ প্রক্ষাজনী ংখ্যক ট্রাবা য  াফ-ট্রাবা য খুটিঁ
ফঁ/ কাক্ষঠয) স্থান কক্ষয মত্র-ীভানায মরায মথামথবাক্ষফ ট্রাবা য ডাটা ংগ্র কযক্ষফন এফং কযাডাস্ট্রার ডাটা প্রক্ষক্ষযয মনকট
নপ্রযণ কযক্ষফন। তঁক্ষক মনক্ষম্নাক্তবাক্ষফ কাজগুক্ষরা ম্পন্ন কযক্ষত ক্ষফঃ
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ক) নভৌজা ক্ষযজমভন মজমএ মরায াভযাক্ষনন্ট কযাডাস্ট্রার াক্ষবয ভাকয ফা PCSM) ক্ষত যস্পয দৃশ্যভানতা ফজা নযক্ষখ
ঁ স্থান কযক্ষত ক্ষফ;
নভৌজায চামযমদক্ষক নফষ্টন কক্ষয প্রক্ষাজনী ংখ্যক ট্রাবা য ক্ষন্ট ফঁ/কাক্ষঠয খুটি)
খ) ক্ষযজমভন ২টি মজমএ মরাক্ষয াভযাক্ষনন্ট কযাডাস্ট্রার াক্ষবয ভাকয ফা PCSM) ঠিক মনক্ষভ নত-াায ঈয নরক্ষবমরং 
নন্টামযং কক্ষয একটিয ঈয আটিএ নভমন OCC Point)  যটিয BS Point) ঈয মট্রর-মপ্রজভ নট কযক্ষত ক্ষফ;
গ) ট্রাবা য কাক্ষজ ঠিকবাক্ষফ মজমএ মরাক্ষযয াভযাক্ষনন্ট কযাডাস্ট্রার াক্ষবয ভাকয ফা PCSM) ক্ষযজমভন ফস্থান, স্থানাংক
আতযামদ মনমিতপূফ যক নটাটার নষ্টন নভমক্ষন ব্যাক াআট ক্ষন্ট  নষ্টন ক্ষন্ট এয নকা-মড যক্ষনট স্থানাংক) এমরক্ষবন
ক্ষজমনথ) প্রক্ষাজনী কর ডাটা আনপুট এফং মনভানুমাী ট্রাবা য ক্ষন্টভক্ষয ডাটা ংগ্র মনমিত কযক্ষত ক্ষফ।
ঘ) ট্রাবা য কাক্ষজয গ্রণক্ষমাগ্য ভুক্ষরয ভাত্রাঃ
১) ট্রাবা য কাক্ষজয ভুক্ষরয গ্রণক্ষমাগ্য ভাত্রা ১০ ক্ষত ১৫ ন:মভ:। ঈক্ত ভুক্ষরয ভাত্রা আটিএ নভমক্ষনয ভাধ্যক্ষভ দূযক্ষত্বয অনুামতক
াক্ষয মফবাজন কযক্ষত ক্ষফ (Traverse adjustment)। এ স্তক্ষযয কাজ চরাকাক্ষর এ ভ্রামভত্ম ফা মফচুযমত ঈক্ষরস্দমখত
গ্রণক্ষমাগ্য ভাত্রা মতক্রভ কযক্ষর পুক্ষযা কাম যক্রভ পুনঃভল্যান কযক্ষত ক্ষফ।
২) কযাডাস্ট্রার াক্ষবয ডাটা কযাচামযং: আটিএ নভমক্ষনয নট নচমকংক্ষয গ্রণক্ষমাগ্য ভুক্ষরয ভাত্রা ক্ষফ যাচ্চ ০.০০৯ মভটায।
৩) নভৌজা ীভানা মভরকযণ: গ্রণক্ষমাগ্য ভুক্ষরয ভাত্রা ক্ষফ যাচ্চ ৫ নমভ।
৪) কযাডাস্ট্রার াক্ষবয ডাটা প্রক্ষমং: গ্রণক্ষমাগ্য ভুক্ষরয ভাত্রা ক্ষফ যাচ্চ ৫ নমভ।
২। কযাডাস্ট্রার ডাটা ংগ্রঃ ট্রাবা য ভাি নভৌজা প্রমতমদন ১টি কযাডাস্ট্রার াক্ষবয টিভ প্রভা নুমাী এরাকামবমতক তদমনক
কভক্ষে ৩০০ ক্ষত ৪০০ ক্ষক্ষন্টয ডাটা ংগ্র কযক্ষফন । নভৌজায ফাস্তফ ীভানা  াশ্বফতী নভৌজায মতমযক্ত মকছু দাগ কর
ডাটা ংগ্র কক্ষয ডাটা প্রক্ষক্ষযয কাক্ষছ স্তান্তয কযক্ষফন। ১ জন ডাটা প্রক্ষয এরাকা-নবক্ষদ ২ নথক্ষক ৩ জন াক্ষবযাক্ষযয প্রাি ডাটা
প্রক্ষ কক্ষয মপ্রন্টাক্ষয খড়া মপ্রন্ট মদক্ষফন। ক্ষযয মদন নতুন ডাটা ংগ্রক্ষয পূক্ষফ যআ ংমিষ্ট াক্ষবযায এআ খড়া ম্যা ভাক্ষঠ যীো
কক্ষয নকান ংক্ষাধন থাকক্ষর তা মযভা মচমিত কক্ষয মদক্ষফন। ডাটা প্রক্ষয নভক্ষত ম্যা ংক্ষাধন কযক্ষফন। নভৌজা ীভানা
মভরকযণ কাক্ষজ মতমন ঈ-কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপাযক্ষক ামফ যক ক্ষমামগতা প্রদান কযক্ষফন। তঁক্ষক মনক্ষম্নাক্তবাক্ষফ কাজগুক্ষরা
ম্পন্ন কযক্ষত ক্ষফঃ
ক) কযাডাস্ট্রার াক্ষবয কযায ভ ঠিক খুটিঁ াভযাক্ষনন্ট কযাডাস্ট্রার াক্ষবয ভাকয ফা PCSM এফং TSCM) মনফ যাচন, নষ্টন
ক্ষন্ট  ব্যাক াআট ক্ষক্ষন্টয নকা-মড যক্ষনট আক্ষরক্ষবন ঠিকবাক্ষফ আনপুট কযক্ষত ক্ষফ। তক্ষফ প্রভেমক্ত প্রমতমনত মযফতযনীর।
ন কাযক্ষন নভৌজা ম্যা প্রস্ত্তমতয এক্ষেেক্ষত্র কযাডাস্ট্রার াক্ষবয কাক্ষজয জন্য ফমণ যত দ্ধমত ক্ষত অয  ঈন্নততয প্রভেমক্ত মনবযয
দ্ধমতয ঈদ্ভাফন ক্ষর তা ব্যফায কযা মাক্ষফ।
খ) এক নভৌজা একামধক াক্ষবযায কাজ কযক্ষর কর াক্ষবযায-নক এরাকা বাগ কক্ষয মদক্ষত ক্ষফ এফং তায এরাকায ট্রাবা য
ক্ষন্ট এয স্থানাংক মদক্ষত ক্ষফ;
গ) নুক্ষভামদত ক্ষন্ট নকাড মযমষ্ট ৩) মবন্ন ফানাক্ষন ব্যফায কযক্ষত ক্ষফ;
ঘ) প্রমতজন াক্ষবযাক্ষযয গক্ষড় প্রমত কভযমদফক্ষ এরাকামবমতক ৩০০ ক্ষত ৪০০ ক্ষক্ষন্টয মযমষ্ট ৯) কযাডাস্ট্রার ডাটা কাক্ষরকন
মনমিত কযক্ষত ক্ষফ;
ঙ) কযাডাস্ট্রার ডাটা কাক্ষরকক্ষনয ভ নভৌজা ীভানা াশ্বযফতী নভৌজায ২/৩টি দাক্ষগয মতমযক্ত ডাটা ংগ্র কযক্ষত ক্ষফ;
চ) প্রমতমদক্ষনয ডাটা ট্রান্পপায নকা প্রস্ত্তক্ষত ম্যা ডাটা প্রক্ষক্ষযয াতা খড়া নকা মপ্রন্ট কক্ষয ক্ষযজমভক্ষন যীো
কযক্ষত ক্ষফ;
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ছ) খড়া নকা ভাক্ষঠ যীো  কমম্পঈটাক্ষয ম্যা ডাটা প্রক্ষয কর্তযক ংক্ষাধন নক্ষল ংমিষ্ট াক্ষবযাক্ষযয স্বােয মপক্ষ
জভা মদক্ষত ক্ষফ;
জ) একআ ভামরক্ষকয াাাম মবন্ন নেণীয প্লট থাকক্ষর তা পৃথক দাগ মক্ষক্ষফ ংকক্ষনয জন্য ডাটা ংগ্র কযক্ষত ক্ষফ।
ঝ) মনধ যামযত প্যাযামভটায নুমাী আটিএ নভমন কনমপগায কক্ষয মনক্ষত ক্ষফ।
ঘ. কযাডাস্ট্রার ডাটা প্রক্ষযঃ
১। কযাডাস্ট্রার ডাটা প্রক্ষমং:ডাটা প্রক্ষয প্রমতমদন মতন জন াক্ষবযাক্ষযয ংগৃীত কভক্ষে ৮০০ ক্ষত ১০০০ ক্ষন্ট) ডাটা
প্রক্ষ কযক্ষফন। প্রক্ষ নক্ষল মপ্রন্টাক্ষয খড়া ম্যা ডকুক্ষভন্ট াআক্ষজ) মপ্রন্ট মদক্ষ াক্ষবযাযক্ষক যফযা কযক্ষফন মাক্ষত যমদন তা
ভাক্ষঠ যীো কক্ষয প্রক্ষাজনী ংক্ষাধন কযা মা। অক্ষরাচয কাক্ষজয কামযগযী মনক্ষদ যনা নদখা নমক্ষত াক্ষয।
২। চুড়ান্ত ড্রাপট ম্যা মপ্রন্টঃ নভৌজায কর কাজ নক্ষল নযকড যকযণ কাক্ষজয জন্য ম-৭০ মক্ষটয ন্যা ভান ম্পন্ন পৃথক পৃথক মক্ষট
মনমদ যষ্ট নস্ক্ক্ষর নীর কামরক্ষত দাক্ষগয এমযা  ফাহুয মযভা চামদা নুমাী মপ্রন্ট কযক্ষফন। এ মক্ষটয নীক্ষচ প্রক্ষতযক স্তক্ষযয কাজ
নক্ষল দামত্ব ারনকাযী াক্ষবযায  ংমিষ্ট কভযকতযা নাক্ষভয ীর মদক্ষ তামযখ স্বােয কযক্ষফন। এটি একটি প্রাভামনক দমরররুক্ষ
ংযমেত ক্ষফ।
৩। ম্যা ডাটাক্ষফজ প্রস্ত্ততকযণঃ- ডাটা প্রক্ষয নভৌজায কাজ ভাি ক্ষর ম্যা ডাটাক্ষফজ মনধ যামযত দ্ধমতক্ষত ততযী কযক্ষফন।
এক্ষেক্ষত্র মনভণফমণ যত মফলগুক্ষরা নুযণ কযক্ষত ক্ষফঃ
১) ম্যা ডাটা প্রক্ষযগণ তাক্ষদয ব্যফহৃত াকয নষ্টক্ষন াাড য মদক্ষ ডাটায মনযাতা মফধান কযক্ষফন। দামক্ষত্ব মনক্ষামজত
ংমিষ্ট ম্যা ডাটা প্রক্ষয ছাড়া ন্য নকঈ কাজ কযক্ষত াযক্ষফন না। নম নকান ধযক্ষণয মনভতামন্ত্রক মযফতযক্ষনয জন্য ংমিষ্ট
ম্যা ডাটা প্রক্ষয ব্যমক্তগতবাক্ষফ দাী থাকক্ষফন;
২) প্রমত মদক্ষনয ডাটা Measurement data & Co-ordinate data) নটাটার নষ্টন নভমন ক্ষত কমম্পঈটাক্ষয
নভৌজাাযী অরাদা অরাদা পাআক্ষর ট্রান্পপায কক্ষয ংযেণ কযক্ষত ক্ষফ; ডাটা প্রক্ষমং শুরুয পূক্ষফ য এফ পাআক্ষরয ব্যাক-অ
যাখক্ষত ক্ষফ;
৩) একজন ম্যা ডাটা প্রক্ষয-নক প্রমত কভযমদফক্ষ মতনজন াক্ষবযাক্ষযয ডাটা কভক্ষে ৮০০ ক্ষত ১০০০ ক্ষন্ট) প্রক্ষ কযক্ষত
ক্ষফ;
৪) প্রমতমদক্ষনয ডাটা ক্ষত খড়া ম্যা প্রক্ষ  মপ্রন্ট কক্ষয াক্ষবযাযক্ষক যমদন ক্ষযজমভক্ষন যীোয জন্য মদক্ষত ক্ষফ;
৫) নভৌজায কর ডাটা ক্ষত নকা প্রস্ত্তত নক্ষল নভৌজা ীভানা মভর কযায জন্য পূফ যফতী জমযক্ষয নকায নস্ক্ক্ষর একটি খড়া
ম্যা মপ্রন্ট কযক্ষত ক্ষফ। াক্ষবযাযগণ পূফ যফতী নভৌজায ীভানায তুরনা ক্ষযজমভন ীভানাক্ষক ভরতঃ প্রাধান্য মদক্ষ নভৌজা ীভানা
চুড়ান্ত কযক্ষফন। তক্ষফ এক্ষেক্ষত্র ঈর্ধ্যতন মথামথ কর্তযক্ষেয যাভয  নুক্ষভাদন মনক্ষত ক্ষফ;
৬) কর স্তক্ষযয কভযকতযাগণ ঈ-ঃ নক্ষটরক্ষভন্ট মপায/তমদক/অমত/অীর মপায) কর্তযক ফদয তদক্ষভত্ময নপ্রমেক্ষত
নকান ংক্ষাধন অফশ্যক ক্ষর ংমিষ্ট কভযকতযায নুক্ষভাদন াক্ষক্ষে ম্যা ংক্ষাধন কযক্ষত ক্ষফ; নম স্তক্ষযয ফদয নুমাী নকা
ংক্ষাধন ক্ষফ ন স্তক্ষযয কামরক্ষত এ নকা তা মচমিত ক্ষফ মা ভর পট কমক্ষত প্রমতপমরত ক্ষফ।
৭) ম্যা ডাটা প্রক্ষয ম্যা ংক্ষাধন কাক্ষজ কর্তযে কর্তযক প্রতযনকৃত  যফযাকৃত একটি নযমজস্ট্ায ব্যফায কযক্ষফন,
নমখাক্ষন নভৌজায নাভ, াক্ষবযাক্ষযয নাভ, ংমিষ্ট কভযকতযায নাভ, ফদয নম্বয আতযামদয তথ্য স্বােয মরমফদ্ধ কক্ষয যাখক্ষফন;
৮) মজমএ  ট্রাবা য ক্ষন্টভ মথাক্রক্ষভ চতুঃক্ষকোাণ  বৃত মচিাকাক্ষয এফং মত্র-ীভানায মরায মত্রভুজ মচিাকাক্ষয নকা
ডাটাক্ষফক্ষজ স্থানাংক নুমাী ংকন কযক্ষত ক্ষফ;
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৯) প্রমত ভাক্ষয নল কভযমদফক্ষ কভক্ষে একফায ডাটা মডমবমড ফা ন্য নকান ভাধ্যক্ষভ ব্যাক-অ যাখায ব্যফস্থা কযক্ষত ক্ষফ, মায
ফ্ট কম নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয মনকট ংযেণ কযক্ষত ক্ষফ;
১০) চুড়ান্ত প্রকানায য কর ম যাক্ষয তথ্য ম্বমরত ম্যা ডাটায ফ্ট কম যাআট-নপ্রাক্ষটকন মধদিক্ষয  ংমিষ্ট নজরা
প্রাক্ষকয দিয  ন্যান্য দিক্ষয ংযেক্ষণয জন্য প্রক্ষাজনী কম প্রস্ত্তত কযক্ষত ক্ষফ।
ঙ. নচআনম্যানঃ
নচআনম্যানগণ াক্ষবযাক্ষযয ধীক্ষন তাক্ষদয ঈয মযত দামত্ব ারন কযক্ষফন। ট্রাবা য াক্ষবযয ভ ট্রাবা য ক্ষক্ষন্টয স্থান মনফ যাচন,
স্থাী মচি স্থান, আটিএ নভমন ফন, নভমন নট কযা ক্ষমাগীতা ডাটা ংগ্রক্ষয জন্য মপ্রজভ-এয াাক্ষে মপল্ড ডাটা
ংগ্র আতযামদ কাক্ষজ াক্ষবযাযক্ষক পূণ য ক্ষমাগীতা প্রদান কযক্ষফন।
৪.৪.৩ কযাডাস্ট্রার াক্ষবযয মন্ত্রামত, মানফান, পটায  ন্যান্য রমজমষ্টক্সঃ
প্রমতটি কযাডযাস্ট্রার াক্ষবয টিভ-এয জন্য মনম্নরূ রমজমষ্টক, তথ্য  নমাগাক্ষমাগ প্রভেমক্ত  াক্ষবয মন্ত্রামতয প্রক্ষাজন ক্ষফঃ
০১. ১ জন ড্রাআবায একটি ডাফর নকমফন মক-অ কাক্ষজয ভ বাড়া);
০২. ৩ নট আক্ষরট্রমনক নটাটার নস্ট্ন;
০৩. ১ নট আক্ষরট্রমনক নটাটার নস্ট্ন ডাটা প্রক্ষমং পটযায;
০৪. ১টি ল্যাট কমম্পঈটায;
০৫. ১টি নডস্ক্ট কমম্পঈটায;
০৬. ১টি াবযায ঈক্ষজরা মপক্ষ ম্যা  খমতান ডাটা ংযেক্ষণয জন্য স্থান কযা ক্ষফ)
০৭. ১টি নরজায মপ্রন্টায;
০৮. ১টি স্দটায ঈক্ষজরা মপক্ষ ংযমেত ক্ষফ মা মজক্ষডটিক  কযাডযাস্ট্রার াক্ষবয দর ব্যফায কযক্ষফ)
০৯. ৮টি মপ নটমফর  ১৭টি নচায;
১০. এমন্ট বাআযা কর রাআক্ষন্পপ্রাি পটায;
১১. দুটি আন্টাযক্ষনট ভক্ষডভ;
১২. নরক্ষপান ৪ নট - এয টকটাআভ খযচ।
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৪.৫ স্তয-৩: নযকড য প্রস্ত্ততকযণ খানাপুযী-বুঝাযত)

৪.৫.১

নযকড য প্রস্ত্ততকযণ খানাপুযী-বুঝাযত) টিভঃ

একজন ঈ-কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয ননর্তক্ষত্ব খানাপুযী-বুঝাযত কাক্ষজয জন্য মনম্নফমণ যত কভযচাযীগক্ষণয ভিক্ষ ৩টি ঈদর
মনক্ষামজত থাকক্ষফনঃ
১। াক্ষবযায-১ জন;
২। দ যায অমভন-১ জন;
৩। নচআনম্যান-২ জন।
ঈ-দরগুক্ষরাক্ষক দুজন ডাটা এমর াক্ষযটয প্রক্ষাজনী াতা প্রদান কযক্ষফন।
৪.৫.২

নযকড য প্রস্ত্ততকযণ খানাপুযী-বুঝাযত) টিভ এয দস্যক্ষদয কাম যক্রভ ফন্টন

ক. ঈ-কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায:
০১. খানাপুযী-বুঝাযত কাক্ষজয জন্য মনধ যামযত তামযক্ষখয ১৫মদন পূক্ষফ য এরাকায স্থানী মত্রকা মফজ্ঞমি প্রচায, কযাফর টিমব, নফতায,
নটমরমবন, াট-ফাজাক্ষয প্রচাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ ভূমভ ভামরকগণক্ষক জামনক্ষ মদক্ষত ক্ষফ; ব্যাক প্রচায ংক্রান্ত প্রভাণত্র ‘এ’ নমথক্ষত
ংযমেত থাকক্ষফ;
০২. কর যকাযী-নফযকাযী প্রমতষ্ঠানক্ষক তাক্ষদয ংমিষ্ট নভৌজায ম্পমতয তামরকা  কাগজত্র মনক্ষ ক্ষযজমভক্ষন ামজয থাকায
জন্য পূক্ষফ যআ ত্র মদক্ষত ক্ষফ; এআ ম যাক্ষ কাম যক্রভ শুরুয পূক্ষফ যআ অফমশ্যকবাক্ষফ স্থানী ভূমভ ব্যফস্থানা কর্তযে  যকাযী/ক্ষফযকাযী
ংস্থা নথক্ষক পূফ যফতী নযকড যভক্ষত স্ব স্ব ংস্থায ভামরকানাভুক্ত ম্পমতয পুণ য তামরকা ংমিষ্ট কর্তযক্ষেয স্বােমযত) ংগ্র কযক্ষত
ক্ষফ;
০৩. মডমজটার যতারঃ*
এ ছাড়া মতমন খানাপুযী-বুঝাযত কাক্ষজয জন্য প্রস্ত্ততকৃত খড়া ম্যা মপ্রন্ট কযায য ১০০ একয ফা ৪০.৪৭ নক্টয মযভান
এরাকায জন্য কভক্ষে ৫০০ মভটায মযভান যতার মদক্ষফন। প্রমতটি যতার রাআক্ষনয তদঘ যয ক্ষযজমভক্ষন ১৫০ মভটায ক্ষত ২৫০
মভটাক্ষযয ভক্ষধ্য া ফািনী। এ যতার মক্ষটয এক স্থাক্ষন না ক্ষ ভস্ত মক্ষট াভিস্যপূণ য ক্ষত ক্ষফ।
৩.১ মডমজটার যতার নদায দ্ধমত:
৩.১.১ যতার ডাটা ংগ্র:
ক) নটাটার নষ্টন নভমক্ষন যতার নাক্ষভ একটি পৃথক জফ পাআর ততযী কক্ষয মনক্ষত ক্ষফ;
খ) যতার নদায জন্য কাছাকামছ ২টি কক্ষরার ক্ষক্ষন্টয স্থানাংক নজক্ষন মনক্ষত ক্ষফ;
গ) ২টি যষ্পয দৃশ্যভান কক্ষরার ক্ষন্ট এয ভক্ষধ্য নম নকান একটিক্ষত নভমন  যটিক্ষত একটি মপ্রজভ মনভানুমাী নট কযক্ষত
ক্ষফ;
ঘ) এফায ঠিকবাক্ষফ ঈব ক্ষক্ষন্টয স্থানাংক আনপুট কযক্ষত ক্ষফ;
ঙ) এফায ব্যাক ক্ষক্ষন্ট মনভানুমাী কাট কক্ষয মনক্ষর নভমন ডাটা ননায জন্য ততযী ক্ষ মাক্ষফ;
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চ) এফায নম ক্ষক্ষন্ট যতার নদা ক্ষফ ন ক্ষক্ষন্ট আ মপ্রজভ তুক্ষর মনক্ষ নট কযক্ষত ক্ষফ;
ছ) নভমন মপ্রজক্ষভ টাক্ষগটয কক্ষয দূযত্ব মযভা কযক্ষর যতাক্ষরয কূরভা াা মাক্ষফ তা মপল্ডবুক্ষক ননাট যাখক্ষত ক্ষফ;
জ) এফায একটি মক্ষঙ্গর মপ্রজভ মনক্ষ যতার রাআক্ষন নম কর কাটান যক্ষক্ষছ তাক্ষত ক্রভ স্থান মযফতযন কযক্ষত থাকক্ষর এক ভ
নভমন, স্থাী মপ্রজভ  মক্ষঙ্গর মপ্রজভ এক রাআক্ষন চক্ষর অক্ষফ। এ ভ মক্ষঙ্গর মপ্রজক্ষভ কাট কক্ষয দূযত্ব মযভা কযক্ষত ক্ষফ।
এবাক্ষফ যতার রাআক্ষনয কর কাটান এয দূযত্ব মযভা কযক্ষত ক্ষফ;
ঝ) এফায যতার রাআক্ষনয ঈব াক্ষশ্বয নম কর পক্ষট যক্ষক্ষছ এফং তা নভমন ক্ষত দৃশ্যভান ন কর ক্ষক্ষন্ট মক্ষঙ্গর মপ্রজভ
মদক্ষ স্থানাংক মনণ য কযক্ষর তা জফ পাআক্ষর নযকড য ক্ষফ। এবাক্ষফ যতাক্ষরয ডাটা ংগ্র ক্ষফ।
৩.১.২ যতার যীোকযণ:
কাটান: যতার যীোয জন্য ডাটা প্রক্ষয এয ক্ষমাগীতা পট কমক্ষত যতাক্ষরয স্থাক্ষন ২টি ক্ষক্ষন্টয ভক্ষধ নযখা নটক্ষন দূযত্ব
মযভাক্ষয টুর ব্যফায কক্ষয কূর  কাটান এয দূযত্ব যীো কক্ষয নদখা মাক্ষফ, মমদ মভর াা মা তক্ষফ কাঠান ঠিক অক্ষছ
ভক্ষভয মনমিত া মাক্ষফ।
পক্ষট: ভর পাআক্ষর যতার এয ডাটা স্থানান্তয কযক্ষর মমদ নদখা মা নম পূক্ষফ য ননা ডাটা স্থানাংক)  যতার ডাটা স্থানাংক)
প্রাআ একআ জাগা ক্ষড় তক্ষফ বুঝক্ষত ক্ষফ নম পক্ষটগুমর ঠিক অক্ষছ। থ যাৎ নকা ঠিকবাক্ষফ ংমকত ক্ষক্ষছ।
*মফঃদ্রঃ এ দ্ধমতটি এখন ক্ষযজমভক্ষন যীো কযা মন মফধা প্রক্ষাজক্ষন প্রচমরত দ্ধমতক্ষত যতার নদা মাক্ষফ)
০৪. মতমন াক্ষবযায কর্তযক ভূমভ ভামরকগণক্ষক খানাপুযী-বুঝাযত কাজ অযক্ষম্ভয মনধ যামযত তামযখ ব্যাক প্রচাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ জানাক্ষনা
মনমিত কযক্ষফন এফং নভক্ষত নভৌজায ঈতয-মিভ মদক ক্ষত নকা নতুন টানা দাগ নম্বয প্রদান, ভূমভ ভামরক্ষকয দখর মস্দ
মযমষ্ট ৭) মরখন, খড়া ন্যান্য পযভামদ পূযণ, খমতান প্রস্ত্তত আতযামদ কাক্ষজয ামফ যক তদাযমক কযক্ষফন।
০৫. ফ যক্ষল যফযাকৃত তামরকা নুমাী যকাযী ম্পমত, মযত ম্পমত মথামথবাক্ষফ নযকড য প্রস্ত্তত মফল মনমিত কযক্ষফন।
নকানবাক্ষফআ নমন যকাযী খা  মযত ম্পমত ব্যমক্তভামরকানা নযকড য না  তা মতমন তদাযমক কযক্ষফন। যকাযী ম্পমত,
জনাধাযক্ষণয ব্যফাম য ম্পমত নদী-নারা, খার-মফর, যাত্মাঘাট, াট-ফাজায আতযামদ) ফনমফবাগ  ন্যান্য ংস্থায জমভয
াক্ষফক দাগ নথক্ষক সৃমজত ার দাক্ষগ নকানক্রক্ষভআ ব্যমক্ত নাক্ষভআ নযকড য না  ন মফল মনমিত কযক্ষফন; নআ াক্ষথ পূফ যফতী নকায
াক্ষথ ঙ্গমত নযক্ষখ এ ধযক্ষনয ম্পমতয ারদাক্ষগয প্রস্ততা মনমিত কযক্ষত ক্ষফ।
০৬. াক্ষবযায কর্তযক প্রস্ত্ততকৃত খমতাক্ষনয ঠিকতা ২০% যীো-মনযীো কযক্ষফন।
০৭. স্বত্বমরম প্রস্ত্ততকাক্ষর নকান মফফাক্ষদয ঈদ্ভফ ঘটক্ষর তা মতমন ঈব ক্ষেয ফক্তব্য মনক্ষ তাৎেমণক ভাধান কযক্ষফন এফং নভক্ষত
নযকড য ংক্ষাধন কযক্ষফন।
০৮. নকান দাক্ষগ ফদয তদন্ত প্রক্ষাজন ক্ষর াক্ষবযায কর্তযক ফদযকৃত দাগ যীোপূফ যক নুক্ষভাদন কযক্ষফন এফং মডমজটার ফদয
নযমজস্ট্ায, নকা ংক্ষাধন দাক্ষগয এমযায জন্য ডাটা প্রক্ষক্ষযয মনকট নপ্রযণ কযক্ষফন। প্রাি এমযা নুমাী খমতান ংক্ষাধন
মনমিত কযক্ষফন।
০৯. প্রভা নুমাী তদমনক ৬০ দাক্ষগয খানাপুযী-বুঝাযত কাজ ম্পাদন মনমিত কযক্ষফন।
১০. এছাড়া এ স্তক্ষযয াক্ষথ ম্পমকযত ন্যান্য কাম য প্রক্ষাজক্ষন ম্পাদন কযক্ষফন।
১১. খানাপুযী-বুঝাযত কাজ নল ায য ংমিষ্ট কর পযভামদ ঠিকবাক্ষফ পূযণ ক্ষক্ষছ মকনা মকংফা নকান দাগ নযকড য ফমভূযত
যক্ষক্ষছ মকনা তা যীো কক্ষয নযকড যভুক্ত কযাক্ষফন এফং নযকড য মকাক্ষযয মনকট স্তান্তয মনমিত কযক্ষফন।
১২. ফ নক্ষল খানাপুযী-বুঝাযত স্তক্ষয মথামথবাক্ষফ খা  মযত ম্পমতয নযকড য প্রস্ত্তত ক্ষক্ষছ ভক্ষভয নদ প্রদান কযক্ষফন এফং
‘এ’ নমথক্ষত তা অক্ষদ অকাক্ষয মরমফদ্ধ  নাভ ম্বমরত ীর ব্যফাক্ষয স্বােয প্রদান কযক্ষফন।
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১৩. মতমন প্রমত ভাক্ষ প্রভা নুমাী মযট যাণ প্রস্ত্তত কক্ষয কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয মনকট ১-৩ তামযক্ষখয ভক্ষধ্য নপ্রযণ
কযক্ষফন।
খ. াক্ষবযায:
০১. খানাপুযী-বুঝাযত কাক্ষজয ভ দামত্বপ্রাি াক্ষবযাযক্ষক মনক্ষম্নয পযভভৄ মথামথবাক্ষফ পূযণ কযক্ষত ক্ষফঃ
ক) ভামরকানা  দখর ংক্রান্ত তথ্য মফফযণী পযভ;
খ) খড়া পযভ;
গ) খমতান পযভ ;
ঘ) মফক্ষল স্থানভক্ষয তামরকা;
ঙ) াধাযক্ষণয ব্যফােয জমভয তামরকা;
চ) দাক্ষগয সূচী  ার-াক্ষফক পযভ;
ছ) মডমজটার ফদয নযমজস্ট্ায প্রক্ষাজন নুমাী-মযমষ্ট-৮);
জ) ভাকয নযমজষ্টায।
ঝ) মবক্ষরজ ননাট।
০২. দামত্বপ্রাি াক্ষবযায তঁয াক্ষথ মনক্ষামজত দ যায/ফদয অমভন  নচআনম্যান-এয াতা দাক্ষগয ার-াক্ষফক প্রস্ত্তত
কযক্ষফন। এজন্য তঁযা অক্ষগ বাক্ষগআ দামত্বপ্রাি কভযকতযায ঈ-কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায) ভাধ্যক্ষভ পূফ যফতী জমযক্ষয নযকডী
খমতাক্ষনয নুমরম ংগ্র কযক্ষফন এফং যকাযী খা/মযত/মযতযক্ত, মফমবন্ন ংস্থা  জাতী গুরুত্বপূণ য প্রমতষ্ঠাক্ষনয ম্পমত
স্থানামদ মফদুযৎ, গ্যা ট্রান্পমভন, নযরক্ষ, পুযা-কীমতয আতযামদ) এফং াট-ফাজায, খার-মফর, নদী-নারা, যাত্মা-ঘাট,
ঃমনকোাক্ষনয নড্রন জনাধাযক্ষণয ব্যফাম য ম্পমতয তামরকা প্রস্ত্তত কযক্ষফন। এভনমক দখরী থাকক্ষর এআ ধযক্ষনয
ভামরকানা  দখর ংক্রান্ত তথ্য মফফযণী পযভ পূযণকাক্ষর নকানক্রক্ষভআ মনধ যামযত কর্তযক্ষেয মদ্ধান্ত ব্যতীত ব্যমক্তয নাভ মরমফদ্ধ
কযা মাক্ষফ না। এআ ম যাক্ষয কাম যক্রভ মযচারনায অক্ষগ প্রচাক্ষযয ং মক্ষক্ষফ ফশ্যআ এফ প্রমতষ্ঠানক্ষক ননাটি মদক্ষত ক্ষফ এফং
‘এ’ নমথয অক্ষদক্ষত্র মরমফদ্ধ তায প্রভাণত্র ংযেণ কযক্ষত ক্ষফ;
০৩. অদৄমনক ভূমভ ব্যফস্থানা গক্ষড় নতারায স্বাক্ষথ য মডমজটার জমযক্ষ ‘এক দাগ এক খমতান’ দ্ধমতক্ষত নযকড য প্রস্ত্তমতয ভর রেয
থাকক্ষফ এফং একটি দাগ ভেগৎ একামধক খমতাক্ষন নযকড য মথাম্ভফ মযায কযক্ষত ক্ষফ; তক্ষফ ফাংরাক্ষদক্ষ ভূমভ ভামরকানায ধযণ
 নপ্রমেত মফক্ষফচনা ঈক্ত দ্ধমত ফাস্তফাক্ষন ভস্যা নদখা মদক্ষর প্রক্ষাজক্ষন প্রচমরত দ্ধমতক্ষত খমতান সৃমজত ক্ষত াক্ষয। একটি
দাগ খা  ব্যামক্ত ভামরকানায খমতাক্ষন মফবাজন অকাক্ষয নযকড য মযাক্ষযয ঈক্ষদ্দক্ষশ্য ংমিষ্ট ব্যফস্থানা কর্তযে ফশ্যআ অক্ষগ
বাক্ষগ এরূ দাক্ষগ খা ংক্ষয নচৌমদ্দ মনধ যাযণ কক্ষয মদক্ষফন মাক্ষত খন্ড দাগ মক্ষক্ষফ যকাক্ষযয নাক্ষভ নযকড য মনমিত কযা মা;
০৪. ঠিকবাক্ষফ দখর মফলক্ষ মনমিত ক্ষ ভামরকানা  দখর ংক্রান্ত তথ্য মফফযণী পযভ মথামথবাক্ষফ পূযণ কযক্ষত ক্ষফ;
০৫. াক্ষবযাযক্ষক ঠিকবাক্ষফ দাক্ষগয ার-াক্ষফক মনণ য কযক্ষত ক্ষফ এফং ডাটা প্রক্ষয-এয ক্ষমামগতা তা ডাটাক্ষফক্ষজ ন্ত:ভূযক্ত
কযক্ষত ক্ষফ;
০৬. নুক্ষভামদত জমভয নেণী নুযণ কযক্ষত ক্ষফ। নুক্ষভামদত নেণীয ফাআক্ষয নকান নেণী াা নগক্ষর তা তাৎেমণক দামত্বপ্রাি
কভযকতযাক্ষক ফমত কযক্ষত ক্ষফ এফং নুক্ষভাদক্ষনয জন্য ব্যফস্থা গ্রণ কযক্ষত ক্ষফ;
০৭. তদমনক ৬০টি মযমষ্ট ৯) দাক্ষগয খানাপুযী-বুঝাযত কাক্ষজয মযকল্পনা মনক্ষ নকায ঈতয-মিভ নকাণ ক্ষত দাগ নম্বয অযম্ভ
কক্ষয দমেণ-পূফ য মদক্ষক নমক্ষত ক্ষফ। এভ প্রমতটি দাক্ষগয ভামরকানায কাগজত্র যীো কক্ষয াক্ষবযায, দ যায অমভক্ষনয াতা
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বুজ কামরক্ষত ভূমভ ভামরক্ষকয নাভ, মতায নাভ, ঠিকানা, ং আতযামদ কর তথ্য মরমফদ্ধ কক্ষয খমতাক্ষনয ৯ নং করাক্ষভ
কামর দ্বাযা স্পষ্টবাক্ষফ ভামরকানায ঈৎ ামযভক্ষর ক্ষর কায াময  তায ভামরকানায সুত্র মক, নযকডী ভামরক ক্ষর
খমতান নম্বয, ক্র/দান/ঈআর/ক্ষফাভক্ষর ক্ষর দমরর নম্বয  তামযখ, ফক্ষন্দাফস্ত ক্ষর দমরর/ফযাদ্ধত্র আতযামদ) মরমফদ্ধ কক্ষয প্রাথমভক
খমতান প্রস্ত্তত কযক্ষফন এফং স্বােয, নাভ  দফীভেক্ত ীর মদক্ষ বমরক্ষভ ংযেণ কযক্ষফন  ভূমভ ভামরকক্ষক ১ কম চ যা
একআবাক্ষফ স্বােয মফনা খযক্ষচ বুমঝক্ষ মদক্ষফন।
০৮. খমতান প্রস্ত্তক্ষতয ভ ভূমভ ভামরকক্ষক ভামরকানায ক্ষে কাগজত্র ক্ষমখাক্ষন মা প্রক্ষমাজয) প্রদযন/যফযা কযক্ষত ক্ষফ
২০০১ ক্ষনয মধদিয কর্তযক জামযকৃত াধাযণ মনক্ষদ যমকা নভাতাক্ষফক)।
০৯. ভূমভ ভামরক নকান দাক্ষগয নকা/এমযা মফলক্ষ ক্ষভত্মাল প্রকা কযক্ষর তাৎেমণক তা মযভা কক্ষয ‘মডমজটার ফদয
নযমজস্ট্ায’ মযমষ্ট ৮) এয ভাধ্যক্ষভ ফদয মযক্ষাট য নুমাী নকায াক্ষথ মভমরক্ষ নদখক্ষত ক্ষফ এফং ংক্ষাধনক্রক্ষভ ভূমভ ভামরকক্ষক
বুমঝক্ষ মদক্ষত ক্ষফ; এআ েভতায নকান প্রক্ষাগ না  তা মনমিত কযক্ষত ক্ষফ।
১০. দাক্ষগয দখর মকংফা ভামরকানা মনক্ষ দ্বন্দ নদখা মদক্ষর াক্ষবযায তাৎেমণক তা ঈ-কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপাযক্ষক ফমত
কযক্ষফন। মতমন ঈমস্থত কাগজত্র যীো কক্ষয মদ্ধান্ত মদক্ষফন এফং নভক্ষত নযকড য প্রস্ত্তত কযক্ষত ক্ষফ। ংক্ষুব্ধ ে তমদককামরন
মফফাদ দাক্ষয কযক্ষত াযক্ষফন। এ প্রমক্রা নভৌজায কর দাক্ষগয প্রাথমভক খানাপুযী-বুঝাযত কাজ ম্পন্ন কযক্ষত ক্ষফ।
১১. ভীভাংমত দাক্ষগয ভস্যা:
এক নভৌজা একটি কযাডাস্ট্রার াক্ষবয দর কাজ কযক্ষফন। এআ কভযসূচী গ্রণকাক্ষর এরাকা ব্যাক গণংক্ষমাগ  প্রচায কযক্ষত ক্ষফ।
এ াক্ষথ একআ দাক্ষগ ব্যমক্তভামরকাধীন ম্পমতয াক্ষথ যকাযী খা/মযত/ অধা-যকাযী/মফমবন্ন ংস্থায  প্রামতষ্ঠামনক ম্পমত
থাকক্ষর তা কযাডাস্ট্রার াক্ষবয ডাটা ংগ্রক্ষয পূক্ষফ যআ অরাদা কক্ষয ীভানা ফা নচৌমদ্দ মনধ যাযক্ষণয জন্য ংমষ্ট কাম যার/প্রমতষ্ঠানক্ষক
ত্র নপ্রযণ এফং এ কাজ মনমিত কযায জন্য তঁক্ষদয ঈধ যতন কর্তযেক্ষক নুমরম মদক্ষ ত্র ংযেণ কযক্ষত ক্ষফ। ত্রানুমাী ব্যফস্থা
না মনক্ষর তা ভীভাংমত দাক্ষগয ভস্যা মক্ষক্ষফ মচমিত কক্ষয যাখক্ষত ক্ষফ এফং দাদামত্ব ংমিষ্ট ভামরকানা প্রমতষ্ঠাক্ষনয ঈয
ফতযাক্ষফ।
ঈধ যতন কভযকতযাগণ কর্তযক খানাপুযী-বুঝাযত নযকড য যীো:
মনখুতঁ এফং শুদ্ধ নযকড য ততযীয মনিতা মফধাক্ষনয জন্য কর কভযকতযাগণ মযদযনকাক্ষর খানাপুযী-বুঝাযত নযকড য যীোকযতঃ
খমতানগুমরক্ষত দস্তখত প্রদান কযক্ষফন। এভ মনেমরমখত মফলগুমর যীো কযক্ষত ক্ষফ:
১। জমভয ভামরকানা নকান্ ঈৎক্ষয মবমতক্ষত নযকড য কযা ক্ষক্ষছ তা করাক্ষভ ননাট কযা ক্ষক্ষছ মকনা?
২। খমতাক্ষনয ২ নং করাক্ষভ ভামরকগক্ষণয নভাট ং ১.০০ মভর ক্ষক্ষছ মকনা?
৩। নতুন খমতান নম্বক্ষযয ঈক্ষয াক্ষবযায নমন্পক্ষর পূফ যফতী খমতাক্ষনয নম্বয নযপাক্ষযন্প মাক্ষফ মরমফদ্ধ কক্ষযক্ষছন মকনা এফং
পূফ যফতী খমতাক্ষন নুতন খমতাক্ষনয নম্বয ক্র নযপাক্ষযন্প কক্ষযক্ষছন মকনা। নতুন দাক্ষগয াক্ষশ্বয পূফ যফতী দাক্ষগয নম্বয াক্ষফক দাগ
মাক্ষফ ফরক্ষক্ষন মরমফদ্ধ কক্ষযক্ষছন মকনা?
৪। প্রমতখন্ড ভূমভয ফতযভান নেণী নতুন খমতাক্ষন মরমফদ্ধ কক্ষযক্ষছন মকনা?
৫। দাক্ষগযসুচী  ার-াক্ষফক তামরকা মনধ যামযত পযক্ষভ প্রস্ত্তত কযা ক্ষক্ষছ মকনা?
৬। এক দাগ এক খমতান নুাক্ষয খমতানপ্রস্ত্তত ক্ষে নামক প্রচমরত দ্ধমতক্ষত খমতান ততযী ক্ষে তা ম যক্ষফেণ কযা?
৭। পূফ যফতী খমতাক্ষনয প্রক্ষতযকটি দাগ নতুন নম খমতানভুক্ত কযা র তা পূফ যফতী খমতাক্ষন ফরক্ষন দ্বাযা ননাট কযা ক্ষক্ষছ মকনা ?
এফং নতুন খমতাক্ষন নম পূফ যফতী খমতান ক্ষত ঈক্ত দাগটি অগত তা ফরক্ষক্ষন ননাট কযা ক্ষক্ষছ মকনা?
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৮। খমতাক্ষনয ১ নং করাক্ষভ ভূমভ ভামরক/ভামরকগক্ষণয নাভ, মতা/স্বাভীয নাভ এফং নাক্ষভয নক্ষল মবন্ন মবন্ন ঠিকানা থাকক্ষর তা
মথামথবাক্ষফ মরমফদ্ধ কযা ক্ষক্ষছ মকনা এফং যফতী করাক্ষভ ভামরকানায ং মস্যা) ঈক্ষেখ অক্ষছ মকনা?
৯। াক্ষবযাযগণ তামযখ স্বােয  নাক্ষভয ীর ব্যফায কক্ষযক্ষছন মকনা?
দ যায অমভন:
১. মডমজটার কযাডাস্ট্রার াক্ষবয দক্ষর ট্রাবা য  মকক্ষত্মাায কাক্ষজ ক্ষমাগী মক্ষক্ষফ ংমিষ্ট াক্ষবযাক্ষযয প্রক্ষাজনী মনক্ষদ যমত
কাক্ষজয ঈক্ষদ্দক্ষশ্য অঈট-নাম যং-এয ভাধ্যক্ষভ দ যায অমভন-নক ম্পূণ য স্থাী মবমতক্ষত মনক্ষাগ নদা মাক্ষফ। নাতনী দ্ধমতক্ষত এযা
নভৌসুভী অমভন ফা চুমক্তমবমতক কভযচাযী মক্ষক্ষফ মযমচত। তাক্ষদয কাক্ষজ নকান ধযক্ষনয গামপরমত/ক্ষমামগতা মযরমেত ক্ষর
ংমিষ্ট াক্ষবযায  ংমিষ্ট ঈ-কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয/মযদযণকাযী কভযকতযায মযক্ষাক্ষট যয মবমতক্ষত মনক্ষাগ ফামতর
/কার তামরকাভূক্ত কযায েভতা কর্তযে ংযেন কক্ষয।
২. াক্ষবযাক্ষযয ননর্তক্ষত্ব দ যায অভীনগণ স্তয-২  স্তয-৩ এ মনভণফমণ যত কাজ কযক্ষফন:
১. ডাটা কযাচামযং কাক্ষজ াতা:
ক. নভৌজায ট্রাবা য কাক্ষজ াতা;
খ. ডাটা কযাচামযং-এ াক্ষবযাক্ষযয মনক্ষদ যনাভক্ষত দামত্ব ারন;
গ. ব্যাক ক্ষন্ট  পক্ষযাাড য ক্ষন্ট-এ মপ্রজভ নট কযা;
২. নকায মপল্ড নচমকং:
ক. খড়া মডমজটার নকা ক্ষযজমভক্ষন মপল্ড নচমকং কাক্ষজ ফ ধযক্ষণয াতা প্রদান;
খ. দাক্ষগয নাম্বামযং-এ াতা;
গ. দাক্ষগয ার-াক্ষফক প্রস্ত্তমতক্ষত াতা;
ঘ. পূফ যফতী জমযক্ষয নযকডী খমতান ংগ্র/ততযীক্ষত াতা;
ঙ. ভাঠ নযকক্ষড যয খড়া প্রস্ত্তমতক্ষত াক্ষবযাযক্ষক াতা;
চ. তক্ষফ এফ নেক্ষত্র কাক্ষজয শুদ্ধতা মনমিতকযযক্ষনয পুক্ষযা দা াক্ষবযাক্ষযয ঈয ফতযাক্ষফ ।
নচআনম্যান:
নচআনম্যানগণ াক্ষবযাক্ষযয ধীক্ষন তাক্ষদয ঈয মযত দামত্ব ারন কযক্ষফন। খানাপুযী-বুঝাযত কামরন ভাক্ষঠ নযকড যত্র ফন,
প্রক্ষাজক্ষন ননাটি জাযী আতযামদ কাক্ষজ াক্ষবযাযক্ষক পূণ য ক্ষমাগীতা প্রদান কযক্ষফন।
ডাটা এমর:
(1) নযকড য প্রস্ত্তক্ষতয প্রাযক্ষম্ভ: প্রাথমভক নযকড য প্রস্ত্তত নক্ষল মনধ যামযত ফ্টায ব্যফাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ প্রমেণপ্রাি একজন
কমম্পঈটায াক্ষযটয/খামযজ কাযী/কমষ্ট-কাভ-নফি কাযী ঈক্ষজরা মপক্ষ ল্যাটক্ষ/মমক্ষত খমতানভৄ
মরমফদ্ধ কযক্ষফন। এ ম যাক্ষ এমরকৃত খমতাক্ষনয মনযাতায দামত্ব মতমন ফন কযক্ষফন। ‘মডট নট্রআর’ দ্ধমতক্ষত
কমম্পঈটাক্ষযয ডাটায মনযাতা ব্যফস্থা গক্ষড় তুরক্ষত ক্ষফ। তদমনক মতগুক্ষরা খমতান খানাপুযী-বুঝাযত কযা ক্ষফ ঠিক
ততগুক্ষরা খমতান-এয এমর যমদনআ ম্পন্ন কযক্ষত ক্ষফ। এআ ম যাক্ষ ডাটা এমর তখনআ ম্পন্ন কযা মাক্ষফ মমদ বুঝাযত
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স্তক্ষয দাগমবমতক খমতান প্রণীত । ন্যথা তমদক্ষকাতয মঁচ ফা চুড়ান্ত মঁচ নক্ষল এমরয কাজ কযক্ষত ক্ষফ। একআ াক্ষথ
নকা প্রাংমগক ংক্ষাধনী মমদ থাক্ষক) ডাটা প্রক্ষয/ াক্ষবযায তা মনধ যামযত পটাক্ষয ম্পন্ন কযক্ষফন।
(2) তমদক্ষকাতয মঁচ ম্পন্ন কক্ষয থফা পাআনার মঁচ নক্ষল নপায কময মবমতক্ষত ম যাি মনযাতাকাক্ষয দে জনফর
দ্বাযা ডাটা এমর কযক্ষত ক্ষফ। নক্ষতু চুড়ান্ত মঁচ নক্ষল নপায কময মবমতক্ষত নকন্দ্রীবাক্ষফ খমতাক্ষনয ডাটা এমর ম্পন্ন
কযা নমক্ষত াক্ষয। তক্ষফ তমদক্ষকাতয মঁচ নক্ষল খড়া প্রকানায পূক্ষফ য খমতান এমরয কাজ ম্পন্ন কযা ক্ষর কাক্ষজয গমত
বৃমদ্ধ াক্ষফ। এক্ষেক্ষত্র দে জনফক্ষরয প্রাপ্যতা  ডাটা মনযাতায মফলটিক্ষক গ্রামধকায মদক্ষ মদ্ধান্ত মনক্ষত ক্ষফ।
৪.৫.৩

নযকড য প্রস্ত্ততকযণ খানাপুযী-বুঝাযত) টিভ এয মন্ত্রামত  পটায প্লটমবমতক খমতান প্রণীত ক্ষর) :
ক. মন্ত্রামত: মম/ল্যাট
খ. ফ্টযায: খমতাক্ষনয পযভাট ম্বমরত ফাংরা ফ্টযায মফজ ফাান্ন-২০১০ আন্টাযক্ষপ  সুতন্নী পন্ট / আঈমনক্ষকাড
ভদ্ধ ফাংরা পন্ট ক্ষফ)।

৪.৫.৪

কাক্ষজয প্রভা মযমষ্ট- ৯):
ক. খানাপুযী-বুঝাযত তদমনক কভক্ষে ৬০ দাগ
খ. খমতান ডাটা এমর তদমনক কভক্ষে ৬০ খমতান

৪.৬ স্তয-৪: তমদক:
৪.৬.১

তমদক কাম যক্রভ:

একজন ঈ-কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায তমদক মপায মাক্ষফ দামত্ব ারন কযক্ষফন। তমদক স্তক্ষযয কাক্ষজয ভ ঈকাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায  তঁয মনজ দর কর্তযক খানাপুযী-বুঝাযত ম্পন্ন নভৌজায তমদক কাজ কযক্ষত াযক্ষফন না। মতমন 
তঁয দর ঐ নভৌজা ব্যতীত খানাপুযী-বুঝাযত ম্পন্ন ন্য নম নকান নভৌজায তমদক কাজ ম্পন্ন কযক্ষত াযক্ষফন। মতমন মনম্নফমণ যত
কভযচাযীগক্ষণয াতা তমদক কাম য ম্পাদন কযক্ষফন ১। াক্ষবযায- ১ জন;
২। কযাডাস্ট্রার ডাটা প্রক্ষয- ১ জন;
৩। কমষ্ট-কাভ-নফি কাযী/খামযজ কাযী - ১ জন;
৪। মঁচ নভাযায- ১ জন;
৫। ডাটা এমর াক্ষযটয /খামযজ কাযী- ১ জন;
৬। প্রক্ষ াবযায- ১জন;
৭। নচআনম্যান- ১ জন;
৮। এভএরএএ- ১ জন।
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৪.৬.২

তমদক কাক্ষজ মনক্ষামজত দস্যক্ষদয কভয ফন্টন  কাম য প্রণারী :

ঈ-কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায:
দামত্ব:
১। ননাটি জাযী: তমদক কাম যক্রভ শুরু কযায ন্ততঃ ১৫মদন পূক্ষফ য ংমষ্ট নভৌজাফাীক্ষদয ঈয আঈমনন কাঈমন্পর, ঈক্ষজরা
মনফ যাী মপায এফং ঈক্ষজরা মযলদ কাম যার, ঈক্ষজরা ভূমভ মপ  আঈমন ভূমভ মপ ংমিষ্ট ন্যান্য যকাযী 
নফযকাযী মপভক্ষ তমদক অযম্ভ কযায াধাযণ আক্ষত্মায জাযী কক্ষয ামবয মযটাণ য নমথভুক্ত যাখক্ষফন। তঃয নুরূবাক্ষফ
তমদক অযম্ভ কযায ন্ততঃ ৭মদন পূক্ষফ য মযভাআন্ডায ননাটি আসূয কক্ষয জাযীকৃত ননাটি নমথভুক্ত কযক্ষফন। এআ কভযসূচী গ্রনকাক্ষর
এরাকা ব্যাক গণংক্ষমাগ কযক্ষত ক্ষফ।
২। তমদক কভযসুচী প্রণন: প্রক্ষতযক নভৌজায ভামক তমদক কভযসূচী প্রণন কক্ষয তমদক মপক্ষয ননাটি নফাক্ষড য রাগাক্ষত ক্ষফ
এফং এয নুমরম কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয মনকট নপ্রযণ কযক্ষত ক্ষফ।
৩। মতমন মফমধ নভাতাক্ষফক তমদক কাম য অযম্ভ কযায পূক্ষফ য তমদক ংক্রান্ত মনভ-কানুন ম্পক্ষকয ভূমভ ভামরকগণক্ষক ধাযণা
নদায জন্য গণংক্ষমাগ বা কযক্ষফন;
৪। কভযসুচী নুমাী প্রমতমদন কার ১০:০০ টায ভক্ষধ্য ভূমভ ভামরকগণ তাক্ষদয চ যা তমদক মপাক্ষযয নটমফক্ষর জভা মদক্ষর জভা
নদায ক্রভানুাক্ষয তমদক মপায প্রমতটি চ যা তমদক কযায পূক্ষফ য প্রমতটি করাভ ভর বমরক্ষভ যমেত খমতাক্ষনয াক্ষথ মভর
অক্ষছ মকনা তা নদক্ষখ মনক্ষফন এফং প্রক্ষাজক্ষন ভূমভ ভামরক্ষকয নকান মকছু মজজ্ঞাস্য থাকক্ষর তা নজক্ষন মনক্ষফন;
৫। দাক্ষগয ভক্ষধ্য নকান খা মকংফা মযত ম্পমত যক্ষক্ষছ মকনা তা যফযাকৃত তামরকায াক্ষথ বারবাক্ষফ যীো কক্ষয নদখক্ষফন।
ভামরকানা ংক্রান্ত প্রক্ষাজনী কর কাগজত্র যীো কক্ষয তায মথাথ যতা ম্পক্ষকয মনমিত ক্ষফন;
৬। মনধ যামযত কভযসুচীয পূক্ষফ য নকান দাক্ষগয ঈয মফফাদ দাক্ষয কযা থাকক্ষর মকংফা তমদক চরাকামরন নকান দাক্ষগয মফলক্ষ অমত
াা নগক্ষর ন দাগ তমদক কযা নথক্ষক মতমন মফযত থাকক্ষফন এফং ঈব েক্ষক ননাটি মদক্ষ শুনামন ক্ষভত্ম মাচাআপূফ যক তমদক
ম্পন্ন কযক্ষফন;
৭। দখর মফলক্ষ নকান অমত নদখা মদক্ষর াক্ষবযাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ তদন্ত কযাক্ষফন। েগণ অমত কযক্ষর তমদক মপায প্রক্ষাজক্ষন
স্বং তা ক্ষযজমভন তদন্ত কক্ষয নদখক্ষফন এফং নভক্ষত মদ্ধান্ত গ্রণ কযক্ষফন;
৮। খমতাক্ষনয প্রমতটি করাভ ঠিক অক্ষছ মকনা তা নদখক্ষফন, প্রমতটি নাক্ষভয াক্ষ ক্রমভক নম্বয মদক্ষফন এফং নক্ষল নযখা নটক্ষন নীক্ষচ
নভাট নাক্ষভয ংখ্যা কথা মরক্ষখ তামযখ ম কযক্ষফন। একআবাক্ষফ দাক্ষগয নীক্ষচ নভাট দাগ ংখ্যা মরক্ষখ বৃত দ্বাযা নভাফারগফমন্দ
কযক্ষফন এফং নযখা নটক্ষন এয নীক্ষচ কথা দাগ ংখ্যা মরক্ষখ তামযখ ম কযক্ষফন দাগমবমতক খমতাক্ষনয নেক্ষত্র এটিয প্রক্ষাজন
ননআ) । ফক্ষক্ষল চুড়ান্তবাক্ষফ ‘তমদককৃত’ নরখা মনজ নাক্ষভয ীর রার কামরক্ষত খমতান স্বােয কযক্ষফন। নফি-কাযী মফম)
একআাক্ষথ প্রক্ষাজনী ংক্ষাধন কক্ষয তমদক মপাক্ষযয স্বােয মনক্ষ চ যা কম ভূমভ ভামরকক্ষক প্রদান কযক্ষফন। একআ াক্ষথ
খমতাক্ষনয পট্ কমক্ষত প্রক্ষাজনী ংক্ষাধন কযক্ষফন;
৯। তমদককারীন নকান দাক্ষগয নকা ংক্ষাধন মফলক্ষ অক্ষফদন াা নগক্ষর তা ংমিষ্ট াক্ষবযায তদন্ত/মযভাপূফ যক মনধ যামযত
মডমজটার ফদয নযমজস্ট্াক্ষযয ভাধ্যক্ষভ ঈস্থামত প্রমতক্ষফদন গ্রনক্ষমাগ্য ক্ষর ংক্ষাধন কযা মাক্ষফ। নকায াড য কমক্ষত ড্রাপট
ম্যা) রার কামরক্ষত ংক্ষাধন নযখা নটক্ষন মচমিত কযক্ষত ক্ষফ এফং একআ াক্ষথ ম্যা-এয পট কম াক্ষবযায/ডাটা প্রক্ষয এয
ভাধ্যক্ষভ ংক্ষাধন কক্ষয মতমন নুস্বােয কযক্ষফন। ভূমভ ভামরক াক্ষবযায কর্তক ঈস্থামত ফদয তদন্ত প্রমতক্ষফদক্ষন ন্তুষ্ট না ক্ষর
তমদক মপায প্রক্ষাজক্ষন স্বং ফদয তদন্তকারীন ক্ষযজমভক্ষন ঈমস্থত নথক্ষক ংক্ষাধনক্ষমাগ্য ক্ষর তা ম্পন্ন কযক্ষফন;
১০। তমদক্ষকাতয মঁচঃ খমতান তমদক্ষকয য নাক্ষভয অদ্যােয নুমাী ামজক্ষ প্রমতটি খমতাক্ষনয মঁচ ম্পাদন কযক্ষত ক্ষফ।
াক্ষথ াক্ষথ নকায মঁচ ম্পাদন কযক্ষত ক্ষফ। কমম্পঈটাক্ষযয প্রমতটি এমর াড য কময াক্ষথ ১০০% বাগ যীো  মঁচাআ কযক্ষত
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ক্ষফ। মঁচকাক্ষর নকান মরখন ংক্ষাধন কযা ক্ষর নআভক্ষত ফ্টকমক্ষত ংক্ষাধন মনমিত কযক্ষত ক্ষফ। নকায ফ্ট কম
ংক্ষাধন কযক্ষত ক্ষফ। তমদক ম্পন্ন ক্ষর তমদক মপায প্রতযনত্র আসূয কযক্ষফন। মঁচ নক্ষল খমতাক্ষনয ফ্ট কম ঈক্ষজরা
নক্ষটরক্ষভন্ট মপ/ক্ষজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপক্ষ জভা মদক্ষফন; এক্ষেক্ষত্র ঈক্ষজরা  নজানার মপক্ষয াবযাক্ষয নরাআন মরংক
স্থান কযক্ষত ক্ষফ। পক্ষর নরাআক্ষন তা নজানার মপক্ষয াবযাক্ষয যমেত ক্ষফ। অরাদাবাক্ষফ পট কম জভা নদায প্রক্ষাজন
ক্ষফ না। নজানার মপক্ষয াবযাক্ষযয াক্ষথ ভূক্ষযজ মধদিক্ষয স্থামত াবযায -এয াক্ষথ ন-রাআন কাক্ষনমক্টমবটি স্থান কযক্ষত ক্ষফ।
তক্ষফ দে জনফক্ষরয বাক্ষফ ফা মনযাতা জমনত কাযক্ষণ প্রাথমভক ম যাক্ষ ডাটা এমর ম্ভফ না ক্ষর প্রচমরত দ্ধমতক্ষত তমদক্ষকাতয
মঁচ নল কযক্ষত ক্ষফ। এ ভক্ষ যকাযী খা জমভয মনধ যামযত ছক্ষক মযমষ্ট-১২) একটি পৃথক তামরকা প্রস্ত্তত কক্ষয নভৌজা
নযকক্ষড যয াক্ষথ মন্নক্ষফ কযক্ষত ক্ষফ এফং ’’এ’’ নমথক্ষত তায ঈক্ষেখ মরমফদ্ধ কক্ষয স্বােয কযক্ষত ক্ষফ।
১১। ভূমভ ভন্ত্রণারক্ষয নুক্ষভামদত মফমবন্ন ভন্ত্রণারক্ষয ভাি, তমদক্ষকাতয মঁচ ম্পাদন এফং প্রতযন ম্পমকযত মফলামদ ‘এ’
নমথক্ষত ধাযাফামক তামযখ মদক্ষ অক্ষদক্ষত্র মরমফদ্ধ কযক্ষফন। খমতান নম্বয নুমাী যকাযী জমভ খমতানভুক্ত কযক্ষত ক্ষফ
এক্ষেক্ষত্র প্লটমবমতক একটি পৃথক খা জমভয তামরকা প্রমতটি নভৌজায াক্ষথ মরমফদ্ধ কক্ষয যাখা নমক্ষত াক্ষয মযমষ্ট ১২)। তমদক
মপায ‘‘নভৌজায কর যকাযী  নফযকাযী ংস্থাক্ষক মথামথ ফমমতয ভাধ্যক্ষভ তমদক ম্পন্ন কযা ক্ষক্ষছ  নকান যকাযী
ম্পমত ব্যমক্ত নাক্ষভ নযকড য মন’’ ভক্ষভয নদ প্রদান কযক্ষফন এফং ‘‘এ’’ নমথয অক্ষদক্ষত্র তা মরমফদ্ধপূফ যক নাভ দফীয ীর
স্বােয কযক্ষফন।
১২। খমতান প্রস্ত্ততকযণ কাম যক্রভ তমদক কাম যক্রভ) ভাি ায য ঈক্ত কাক্ষজয জন্য দামত্বপ্রাি কভযকতযায ননর্তক্ষত্ব নকা 
নযকড য নভাকাক্ষফরা মদক্ষ প্রাি ভুরক্রটি ংক্ষাধনপূফ যক খমতান  নকায খড়া প্রকানায জন্য াড য  পটকম প্রস্ত্তত কক্ষয
ংমষ্ট কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয কাক্ষছ জভা মদক্ষফন।
াক্ষবযাযঃ তমদক কভযকতযায প্রক্ষাজন নুমাী ভূমভয একত্রীকযণ  মফবমক্তকযণ ক্ষযজমভক্ষন ভূমভয মযভা প্রভৃমত কাক্ষজ
প্রক্ষাজনী ক্ষমামগতা প্রদান কযক্ষফন এফং নকা ংক্ষাধক্ষনয প্রক্ষাজন ক্ষর াড য কম  পট কমক্ষত ংক্ষাধন মনমিত
কযক্ষফন এফং নকায মঁচ কাজ ম্পাদন কযক্ষফন।
কযাডাস্ট্রার ডাটা প্রক্ষযঃ এ স্তক্ষয তমদক কভযকতযা কর্তযক নুক্ষভামদত/মনক্ষদ যমত ক্ষ মতমন কযাডাস্ট্রার াক্ষবযায কর্তযক ম্পামদত
কাজ নুমাী নকা ারনাগাদ কযক্ষফন।
কমষ্ট-কাভ-নফি কাযী:
দামত্ব:
মতমন দামত্বপ্রাি নভৌজাভক্ষয মডমজটার নযকড য ব্যফস্থানা  ংযেক্ষন তমদক/অমত/অীর মপাযক্ষক াতা কযক্ষফন।
মতমন তমদক মপায কর কভযকতযায ডাটা এমর াক্ষযটয মক্ষক্ষফ কাজ কযক্ষফন। প্রতযামত নটমফর ডাক্ষযী, মফফাদ ডাক্ষযী
ংযেণ  ঈস্থান, তদনমন্দন তমদককৃত খমতান ডাক্ষযীক্ষত মরমফদ্ধকযণ, মফফাদভ শুনানীয ঈক্ষদ্দক্ষশ্য ংমিষ্ট েগক্ষণয
ঈয ননাটি জাযীয ব্যফস্থা, নযকড যত্র, যকাযী এফং ন্যান্য প্রমতষ্ঠাক্ষনয নপ্রমযত তামরকা মথামথবাক্ষফ ংযেণ কযক্ষফন। এ ছাড়া
মডমজটার জময মফলক্ষ মযত ন্যান্য দামত্ব ারন কযক্ষফন।
মঁচ নভাযাযঃ মতমন ংমিষ্ট কভযচাযীগক্ষণয াতা তমদক যফতী নযকক্ষড যয মঁচ কাজ ম্পাদন কযক্ষফন।
ডাটা এমর াক্ষযটয/খামযজ কাযীঃ মতমন তমদক যফতী নম কর নতুন খমতান প্রস্ত্তত ক্ষক্ষছ তায ডাটা এমর কযক্ষফন এফং
তমদক মপাক্ষযয মদ্ধাক্ষন্তয অক্ষরাক্ষক নম কর খমতাক্ষন ংক্ষাধন ক্ষক্ষছ তা কমম্পঈটাক্ষয ংক্ষাধন কযক্ষফন।
৪.৬.৩

তমদক টিভ-এয মন্ত্রামত  পটাযঃ
স্তয-৩ খানাপুযী-বুঝাযত)-এয মন্ত্রামত  পটায ব্যফায কযা ক্ষফ।

৪.৬.৪

কাক্ষজয প্রভাঃ তদমনক ৬০টি খমতান মযমষ্ট- ৯)।
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৪.৭

স্তয-৫:খড়া প্রকানা কাম যক্রভ:

৪.৭.১

খড়া প্রকানা কাক্ষজ মনক্ষামজত দস্যগণ:
১। কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায/ঈ-কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায-১ জন;
২। নকায/মঁচক্ষভাযায-১ জন;
৩। এভএরএএ-১ জন।

৪.৭.২

খড়া প্রকানা টিভ এয মন্ত্রামত, মানফান, পটযায:
ক. মন্ত্রামতঃ নডস্ক্ট/মম/ল্যাট, ভামল্টমভমডা প্রক্ষজক্টয  স্ক্রীণ, নটমফর
খ. ফ্টযায: কাষ্টভাআড ড ফ্টযায, মজ নস্পার ফ্টযায াচ য ফাটনভেক্ত নকা  খমতান মরংক কযক্ষত)।

৪.৭.৩ খড়া প্রকানা টিভ এয দস্যক্ষদয কাম যক্রভ ফন্টন  কাম যপ্রনারী
১। কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায/ঈ-কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায:
তমদক ভামি  তমদক যফতী মঁচ কাজ নক্ষল নভৌজা নযকড যরুক্ষভ জভা ায য খড়া প্রকানা মপায মাক্ষফ মনধ যামযত
পযক্ষভ খড়া প্রকানায অযম্ভ  নল ায তামযখ এফং স্থান ঈক্ষেখপূফ যক ংমষ্ট নভৌজা জনভাগভ  এভন ফ জাগা
ননাটি জাযী কযক্ষফন। ংমিষ্ট যকাযী  নফযকাযী প্রমতষ্ঠানক্ষক ননাটি দ্বাযা ফমত কযক্ষত ক্ষফ। ননাটিক্ষয মফল মথামথবাক্ষফ
‘এ’ পাআক্ষর মরমফদ্ধকযতঃ কম ংযেণ কযক্ষফন। নভৌজায প্রস্ত্ততকৃত খমতান  নকায াড যকম একটি মনমদ যষ্ট ভক্ষয জন্য
খড়া প্রকানা মদক্ষফন। এ প্রকানা নাতন ব্যফস্থায াাাম একটি পূফ যমনধ যামযত স্থাক্ষন  ভক্ষ ংমষ্ট নভৌজায মনকটফতী
জনভাগভ স্থান নমভন াট-ফাজায, স্কুর, ইদগা, ভমজদ, ভমন্দয, মগজযা, আঈমনন মযলদ কভক্ষস্দক্স, আঈঅআএম প্রভৃমত স্থাক্ষন)
ল্যাট কমম্পঈটায  আন্টাযক্ষনট, মথা মধদিক্ষযয ক্ষফাআক্ষটয নজানার নাট যাক্ষর, ভূমভ ভন্ত্রণার-এয ক্ষফাআক্ষট,  আক্ষফা
ক্ষফ নাট যাক্ষর নামস্ট্ং-এয ব্যফস্থা কযক্ষত ক্ষফ। এছাড়া স্থানী মবমড চযাক্ষনর ফা আক্ষরক্ট্রমনক মভমডাক্ষত প্রচাক্ষযয ব্যফস্থা মনক্ষত
ক্ষফ। ঈক্ষরস্দখ্য নম, এআ স্তযটি তযন্ত গুরুত্বফ একটি স্তয।
২। নকায:
প্রমত কভযমদফ কার ৯টা ক্ষত মফকার ৫টা ম যন্ত নভৌজা নকা  নযকড য প্রদযন কযক্ষফন। নকায প্রমতটি খমতাক্ষনয মডম নম্বয
ভূমভ ভামরকগক্ষণয চ যা রার কামরক্ষত ংক্ষাধন কক্ষয মদক্ষফন । ভূমভ ভামরকগণ কর্তযক নম কর অমত ভাভরা এ ভ দাক্ষয ক্ষফ
তা মনধ যামযত পযক্ষভ মথামথবাক্ষফ নকাট য মপ অদা কক্ষয প্রকানা মপাক্ষযয নুক্ষভাদনক্রক্ষভ নভৌজাায নযমজস্ট্াক্ষয তা মরমফদ্ধ
কযক্ষফন। অমত ভাভরায নম্বয একটি ং ভাভরায ফাদীক্ষক নপযত মদক্ষফন। খড়া প্রকানায ভ মতক্রান্ত ায য
নভৌজাায নযমজস্ট্ায নভাফারক ফমন্দ কক্ষয নভাট নক ংখ্যা ঈক্ষেখ পূফ যক তা তামযখ স্বােয কযক্ষফন এফং কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট
মপাযক্ষক মদক্ষ তা যীো কক্ষয স্বােয কযাক্ষফন। ‘এ’ পাআক্ষর নভাট অমত ভাভরায ংখ্যা মরমফদ্ধ কক্ষয তাক্ষত নাভ-দফী
ম্বমরত ীর স্বােয কযক্ষফন।
খড়া প্রকানা ভামি প্রতযন:
খড়া প্রকানা মপায ‘‘নভৌজায ংমিষ্ট কর ংস্থাক্ষক পৃথক পৃথক ননাটি জাযীয ভাধ্যক্ষভ মথামথ ফমমত পূফ যক নকা 
নযকড-য এয খড়া প্রকানা নদা ক্ষক্ষছ’’ ভক্ষভয প্রতযন মদক্ষফন এফং ‘‘এ’’ নমথক্ষত তা ঈক্ষেখ ধাযাফামক তামযখ মদক্ষ খড়া
প্রকানা শুরুয  ভামিয মফল অক্ষদক্ষত্র মরমফদ্ধ কযক্ষফন  নাভ-দফীয ীর স্বােয কযক্ষফন।

৪.৭.৪

কাক্ষজয প্রভা:

৩০ কভযমদফক্ষয ভক্ষধ্য ম্পন্ন কযক্ষত ক্ষফ। মফক্ষল প্রক্ষাজক্ষন নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয নুভমতক্রক্ষভ এ ভ অয ক্ষফ যাচ্চ
৩০ কভযমদফ ম যন্ত ফাড়াক্ষনা মাক্ষফ।
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৪.৮ স্তয-৬: অমত ভাভরা শুনামন

৪.৮.১

অমত ভাভরা শুনানী টিভ
১। কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায/ঈ-কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায- ১ জন;
২। াক্ষবযায ১ জন;
৩। কমস্ট্-কাভ-নফি কাযী/খামযজ কাযী ১ জন;
৪। এভএরএএ/প্রক্ষ াবযায ১ জন।

৪.৮.২

অমত ভাভরা শুনানী টিভ এয দস্যক্ষদয কাম যক্রভ ফন্টন

১। অমত মপায কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায/ঈ-কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায)
ক) নকা  নযকড য প্রস্ত্তত মফলক্ষ ভূমভ নযকড য  জময মধদিয কর্তযক জাযীকৃত াধাযণ মনক্ষদ যমকা, ২০০১ নুমাী অমত
ভাভরা মনষ্পমত কযক্ষফন।
খ) মমদ খড়া প্রকানায পূক্ষফ য খমতাক্ষনয ডাটা এমর ম্পন্ন কযা থাক্ষক, তক্ষফ অমত ভাভরায অক্ষদ তামভক্ষর একআাক্ষথ
কমম্পঈটায ডাটাক্ষফক্ষজ ংক্ষাধন কযক্ষত ক্ষফ।
গ) প্রমত ভাক্ষ অমত ভাভরা মনষ্পমতয গ্রগমত প্রমতক্ষফদন  দাক্ষযকৃত অীর নকক্ষয ংখ্যা মনধ যামযত ছক্ষক যফতী ভাক্ষয ৩
তামযক্ষখয ভক্ষধ্য নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপায ফযাফয নপ্রযণ কযক্ষত ক্ষফ এফং আ-নফা নাট যাক্ষর অক্ষরাড কযক্ষত ক্ষফ।
ঘ) অমত ভামিয য অমত মপায ‘‘অমত স্তক্ষয নকান যকাযী জমভ ব্যমক্ত নাক্ষভ নযকড য নদা মন’’ ভক্ষভয প্রতযন মদক্ষফন
এফং অমত শুনানীয শুরু নথক্ষক ভামি ম যন্ত ধাযাফামক কাম যক্রভ  প্রতযন ম্পমকযত তথ্যামদ ‘‘এ’’ নমথয অক্ষদক্ষত্র
মরমফদ্ধপূফ যক নাভ  দফী ম্বমরত ীর স্বােয কক্ষয নযকডয ত্র জভা মদক্ষফন।
২। াক্ষবযায
অমত ভাভরা নকান দাগ ফদয মকংফা মযভাক্ষয প্রক্ষাজনীতা নদখা মদক্ষর মতমন মডমজটার ফদয নযমজস্ট্ায ব্যফায কক্ষয
ক্ষযজমভক্ষন মযভা গ্রণ কযক্ষফন। এ মযভা গ্রণক্ষমাগ্য ক্ষর অমত মপাক্ষযয নুক্ষভাদন নক্ষল ড্রাপট ম্যাক্ষ নফগুমন কামরক্ষত
তামভর কযক্ষফন এফং ভর ম্যা ডাটাক্ষফক্ষজ ডাটা প্রক্ষক্ষযয ভাধ্যক্ষভ ংক্ষাধন মনমিত কযক্ষফন।
৩। কমস্ট্-কাভ-নফি কাযী / খামযজ কাযী
অমত স্তক্ষয তদনমন্দন নম কটি নক ভঞ্জুয  ন কটি নকক্ষয নযকড য, নকা, দাক্ষগয ার-াক্ষফক তামরকা, দাক্ষগয সুচী আতযামদ
ংক্ষাধন কযা ক্ষক্ষছ মকনা তা যীো কক্ষয প্রক্ষাজক্ষন ংক্ষাধন কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযক্ষফন। মডমজটার ফদয নযমজস্ট্ায নভাতাক্ষফক
নকান দাগ ংক্ষাধন ক্ষক্ষছ মকনা তা নদক্ষখ প্রক্ষাজক্ষন াক্ষবযাক্ষযয/ডাটা প্রক্ষয এয াাক্ষে নকা ডাটাক্ষফক্ষজ তামভর মনমিত
কযক্ষফন। নভৌজাায নযমজস্ট্াক্ষয নকটি ভঞ্জুয থফা নাভঞ্জুয মা নাক না নকন তা মরমফদ্ধ কক্ষয কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয
স্বােয গ্রণ কযক্ষফন।
৪.৮.৩

অমত ভাভরা শুনানী টিভ এয মন্ত্রামত, মানফান, পটায:
ক. মন্ত্রামত: মম/ল্যাট
খ. ফ্টযায: অমতকৃত খমতানগুক্ষরায নযকড যগুক্ষরায/ চ যাগুক্ষরায এমডট্যাফর ফ্ট কম পূফ য নথক্ষক ডাটা এমর ম্পন্ন
কযা থাকক্ষর)।

৪.৮.৪

কাক্ষজয প্রভা: তদমনক ১৫টি অমত নক মনষ্পমত মযমষ্ট - ৯)।
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৪.৯ স্তয -৭: অীর ভাভরা শুনামন

৪.৯.১

অীর ভাভরা মনষ্পমত:

১। নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপায/চাজয মপায/কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায/এএ-এয েভতাপ্রাি াফ-এএ-১ জন;
২। াক্ষবযায ১ জন;
৩। কমস্ট্-কাভ-নফি কাযী / খামযজ কাযী ১ জন;
৪। এভএরএএ/ প্রক্ষ াবযায ১ জন।
৪.৯.২

অীর ভাভরা মনষ্পমত কাম যক্রক্ষভয দস্যক্ষদয কাম য ফন্টন:

১। অীর মপায
ক. নকা  নযকড য প্রস্ত্তত মফলক্ষ ভূমভ নযকড য  জময মধদিয কর্তযক জাযীকৃত াধাযণ মনক্ষদ যমকা, ২০০১ নুমাী অীর
ভাভরা মনষ্পমত কযক্ষফন।
খ. মমদ খড়া প্রকানায পূক্ষফ য খমতাক্ষনয ডাটা এমর ম্পন্ন কযা থাক্ষক, তক্ষফ অীর ভাভরায অক্ষদ তামভক্ষর একআাক্ষথ
কমম্পঈটায ডাটাক্ষফক্ষজ ংক্ষাধন কযক্ষত ক্ষফ।
গ) প্রমত ভাক্ষ অীর ভাভরা মনষ্পমতয গ্রগমত প্রমতক্ষফদন মনধ যামযত ছক্ষক যফতী ভাক্ষয ৩ তামযক্ষখয ভক্ষধ্য নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট
মপায ফযাফয নপ্রযণ কযক্ষত ক্ষফ এফং আ-নফা নাট যাক্ষর অক্ষরাড কযক্ষত ক্ষফ।
ঘ) অমত ভামিয য অীর মপায ‘‘অীর স্তক্ষয নকান যকাযী জমভ ব্যমক্ত নাক্ষভ নযকড য নদা মন’’ ভক্ষভয প্রতযন মদক্ষফন
এফং অীর শুনানীয শুরু নথক্ষক ভামি ম যন্ত ধাযাফামক কাম যক্রভ  প্রতযন ম্পমকযত তথ্যামদ ‘‘এ’’ নমথয অক্ষদক্ষত্র মরমফদ্ধ
পূফ যক নাভ  দফী ম্বমরত ীর স্বােয কক্ষয নযকড যত্র জভা মদক্ষফন।
২। াক্ষবযায
অীর ভাভরা নকান দাগ ফদয মকংফা মযভাক্ষয প্রক্ষাজনীতা নদখা মদক্ষর মতমন মডমজটার ফদয নযমজস্ট্ায ব্যফায কক্ষয
ক্ষযজমভক্ষন মযভা গ্রণ কযক্ষফন। এ মযভা গ্রণক্ষমাগ্য ক্ষর অীর মপাক্ষযয নুক্ষভাদন নক্ষল ড্রাপট ম্যাক্ষ কার কামরক্ষত
তামভর কযক্ষফন এফং ভর ম্যা ডাটাক্ষফক্ষজ ডাটা প্রক্ষক্ষযয ভাধ্যক্ষভ ংক্ষাধন মনমিত কযক্ষফন।
৩। কমস্ট্-কাভ-নফি কাযী/খামযজ কাযী
অীর স্তক্ষয তদনমন্দন নম কটি নক ভঞ্জুয  ন কটি নকক্ষয নযকড য, নকা, দাক্ষগয ার-াক্ষফক তামরকা, দাক্ষগয সুচী আতযামদ
ংক্ষাধন কযা ক্ষক্ষছ মকনা তা যীো কক্ষয প্রক্ষাজক্ষন ংক্ষাধন কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযক্ষফন। মডমজটার ফদয নযমজস্ট্ায নভাতাক্ষফক
নকান দাগ ংক্ষাধন ক্ষক্ষছ মকনা তা নদক্ষখ প্রক্ষাজক্ষন নকা ডাটাক্ষফক্ষজ তামভর মনমিত কযক্ষফন। নভৌজাায নযমজস্ট্াক্ষয নকটি
ভঞ্জুয থফা নাভঞ্জুয মা নাক না নকন তা মরমফদ্ধ কক্ষয অীর মপাক্ষযয স্বােয গ্রণ কযক্ষফন।
৪.৯.৩

অীর ভাভরা শুনানী টিভ এয মন্ত্রামত, মানফান, পটায:
মন্ত্রামত: মম/ল্যাট
ফ্টযায: অীরকৃত মডম খমতানগুক্ষরায এমডট্যাফর ফ্ট কম মমদ পূফ য নথক্ষকআ খমতাক্ষনয ফ্ট কম কযা ক্ষ
থাক্ষক)।

৪.৯.৪

কাক্ষজয প্রভা: তদমনক ১০টি অীর ভাভরা মযমষ্ট -৯) ।
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৪.১০

স্তয ৮: পাআনার মঁচ  নযকড য চুড়ান্তকযণ

৪.১০.১ পাআনার মঁচ  নযকড য চুড়ান্তকযণ টিভ
১। পাআনার মঁচ কভযকতযা ১ জন কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায)
২। নস্ক্াাড মপায এক ফা একামধক ঈ-কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায);
২। াক্ষবযায / ড্রাপটম্যান/ কযাডাস্ট্রার ডাটা প্রক্ষয ১ জন;
৩। মঁচ নভাযায ১ জন;
৪। এভএরএএ/প্রক্ষ াবযায ১ জন।
৪.১০.২ পাআনার মঁচ  নযকড য চুড়ান্তকযণ টিভ এয দস্যক্ষদয কাম যক্রভ ফন্টন
১। পাআনার মঁচ মপায
চুড়ান্ত মঁচ কাজ দুবাক্ষফআ ম্পন্ন কযা মাক্ষফ;
১. অীর মনস্পমত নক্ষল ংমিষ্ট অীর মপায কর্তযক,
২. মফক্ষল কভযসূচীয ভাধ্যক্ষভ পাআনার মঁচ মপাক্ষযয ননর্তক্ষত্ব গঠিত এক ফা একামধক নস্ক্াাড ক্ষমাক্ষগ।
প্রজাস্বত্ব মফমধভারায ৩২ মফমধ নভাতাক্ষফক পাআনার মঁচ কভযকতযা নস্ক্াাড মপায াক্ষবযায  মঁচ নভাযায দ্বাযা ংমিষ্ট নভৌজায
চুড়ান্ত মঁচ কাজ কযাক্ষফন। চুড়ান্ত মঁচকাক্ষর নকা  নযকক্ষড য নম কর ভুর ধযা ড়ক্ষফ তা মভক্ষস্ট্ক মরক্ষষ্ট মরমফদ্ধ কযক্ষত ক্ষফ।
মভক্ষস্ট্কভ পাআনার মঁচ মপায মনষ্পমত কক্ষয প্রক্ষাজক্ষন নকা, নযকড য  ডাটাক্ষফক্ষজ প্রক্ষাজনী ংক্ষাধনী অনন কযক্ষফন।
তক্ষফ অীর মপাযগণআ অীর নক্ষল নভৌজায মঁচ কাজ ম্পন্ন কযক্ষফন। এক্ষেক্ষত্র এআ কাক্ষজ াতায জন্য ন্য নকান ঈকাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপাযক্ষক নস্ক্াাড মপায মক্ষক্ষফ মনক্ষামজত কযা মাক্ষফ।
২। াক্ষবযায /ড্রাপটম্যান/কযাডাস্ট্রার ডাটা প্রক্ষয
মতমন নকায নমডং, অরাভত, নথাকা রাআন, মত্র-ীভানায মরাক্ষযয মচি  নভৌজা ীভানা যীো কযক্ষফন। মতমন ফদয ংমষ্ট
দাক্ষগয এমযা  যীো কযক্ষফন। যীোকাক্ষর প্রাি ভুক্ষরয তামরকা প্রস্ত্ততপূফ যক পাআনার মঁচ মপাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ নকা 
খমতান এফং ডাটাক্ষফক্ষজ প্রক্ষাজনী ংক্ষাধক্ষনয ব্যফস্থা মনক্ষফন।
৩। মঁচ নভাযায
মঁচ নভাযায খমতাক্ষনয কর দাগ ংখ্যায নমাগপর, খমতাক্ষনয প্রমতটি করাক্ষভয এমর, মফফাদ, অমত  অীর ভাভরায যা
তামভর, খড়ায াক্ষথ খমতাক্ষনয জমভ যীো কক্ষয প্রাি ভুক্ষরয তামরকা প্রস্ত্ততপূফ যক ংমিষ্ট পাআনার মঁচ মপাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ
ংক্ষাধক্ষনয ব্যফস্থা কযক্ষফন। এ ছাড়া মতমন যকাযী ম্পমত নযকড য মথামথবাক্ষফ ক্ষক্ষছ মকনা তা যীো কক্ষয পাআনার মঁচ
মপাক্ষযয মনকট প্রমতক্ষফদন দামখর কযক্ষফন।
৪.১০.৩ পাআনার মঁচ  নযকড য চুড়ান্তকযণ টিভ এয মন্ত্রামত, পটায :
ক. াবযায, নডস্ক্ট/ল্যাট, নরজায মপ্রন্টায খমতাক্ষনয প্রুপ কময জন্য), স্দটায
খ. ফ্টযায: ফ্টযায, খমতান  নকা মরংক-অ ফ্টযায
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৪.১০.৪ কাক্ষজয প্রভা : তদমনক ৮০টি খমতান  ৫টি ম্যা ীট মযমষ্ট -৯)।
৪.১০.৫ পাআনার মঁচ 
নযকড য চুড়ান্তকযণ টিভ এয কাম য প্রনারী
১। পাআনার মঁচ: ঈক্ষযয ৪.১০.২ নুক্ষেক্ষদ ফমণ যত দামত্বপ্রাি ব্যমক্তগণ নভৌজায চুড়ান্ত মঁচ নক্ষল মঁচ মপায প্রতযন নভৌজায
নযকড যত্র ংমষ্ট নযকড যরুক্ষভ জভা মদক্ষফন। ংমিষ্ট কভযকতযায তত্বাফধাক্ষন  তযক্ষন খমতাক্ষনয নপায কম প্রস্ত্তত কযক্ষত ক্ষফ
মা নপ্রক্ষ/ ডাটাক্ষফআক্ষজ এমরয জন্য নপ্রমযত ক্ষফ।
২। ৩০ মফমধয অমত  ৩১ মফমধয অীর ভাভরা মনষ্পমত এফং যা তামভর কযায য যাজস্ব মপায চুড়ান্ত নযকড য প্রস্ত্তমতক্ষত
গ্রয ক্ষফন। নযকড য চুড়ান্ত ায য তা ভৄদ্রণ কযক্ষত ক্ষফ। মডমজটার ভূমভ জমযক্ষয ভাধ্যক্ষভ প্রস্ত্ততকৃত খমতান  নকায
ডাটাক্ষফজ নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয তত্বাফধাক্ষন একটি Read-only াাক্ষড যয ভাধ্যক্ষভ নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপক্ষ
ংযেণ কযক্ষত ক্ষফ এক্ষেক্ষত্র নজানার মপক্ষ একটি াবযায স্থান কযক্ষত ক্ষফ)। খমতান  নকায ডাটাক্ষফজ ক্ষত নজানার
নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয নুক্ষভাদন াক্ষক্ষে প্রক্ষাজনী ংখ্যক পট কম ঈক্ত ডাটাক্ষফজ ক্ষত প্রস্ত্তত কযা মাক্ষফ। নকা 
খমতাক্ষনয ডাটাক্ষফক্ষজ প্রক্ষাজক্ষন ংক্ষাধক্ষনয জন্য মনমদ যষ্ট নভাক্ষদয জন্য মনধ যামযত কভযকতযাক্ষক নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপায
আঈজায ননভ  াযাড প্রদান কযক্ষত াযক্ষফন।
৩। মপ্রমন্টং  অকযাআমবং: চুড়ান্ত মঁচকৃত নযকড য নুমাী কমম্পঈটায ডাটাক্ষফক্ষজ খমতাক্ষনয ফ্ট কম ংক্ষামধত ক্ষফ। প্রুপ কম
নফয কক্ষয পূণযা মঁচকৃত নযকক্ষড যয াক্ষথ মভমরক্ষ নদখক্ষত ক্ষফ। তঃয কমম্পঈটায নথক্ষক নকা  নযকড য মপ্রন্ট কযক্ষত ক্ষফ।
প্রমতটি স্তক্ষয ডাটা মমকঈমযটিয মফলটি মফক্ষলবাক্ষফ মনমিত কযক্ষত ক্ষফ এফং মডট নট্রআর ংযেণ কযক্ষত ক্ষফ।
৪। মঁচ কভযকতযা মঁচ কাক্ষজয শুরু নথক্ষক ভামি ম যন্ত মটমবমতক দামত্ব ারনকাযী কভযকতযা/কভযচাযীক্ষদয পূণ য তথ্য প্রতযক্ষনয
মফলটি ‘এ’ নমথয অক্ষদক্ষত্র মথামথবাক্ষফ মরমফদ্ধ  নাভ-দফীয ীর স্বােয কযক্ষফন। পাআনার মঁক্ষচয পূফ যফতী স্তযভক্ষয
ধাযাফামক কাম যক্রক্ষভয মফলগুক্ষরা মথামথবাক্ষফ ‘এ’ নমথয অক্ষদক্ষত্র মরমফদ্ধ অক্ষছ মকনা তা- যীো কযক্ষফন এফং ারনাগাদ
কযক্ষফন।
৫। খমতান চুড়ান্ত ভৄদ্রক্ষনয পূক্ষফ য নস্ক্াাড মপায ফা দামত্বপ্রাি কভযকতযায তত্বাফধাক্ষন মবজ্ঞ/প্রমেনপ্রাি কভযচাযী কর্তযক প্রথভ
ভৄমদ্রত খমতান এফং মঁচকৃত ামকযং বমরভ  তযমত নপায কময াক্ষথ যীো প্রুপ) কক্ষয তায শুদ্ধতা মনমিত কযক্ষত
ক্ষফ। প্রক্ষাজনী ংক্ষাধনীয এক্ষেক্ষত্র প্রুপকাযী  ংমিষ্ট কভযকতযা স্বােযাক্ষন্ত চুড়ান্ত ভৄদ্রক্ষনয জন্য নক্ষটরক্ষভন্ট নপ্রক্ষ নপ্রযণ
কযক্ষফন।
৬। দামত্বপ্রাি নপ্র মপায তায মধনস্থ ডাটা এমর াক্ষযটয কর্তযক ংক্ষামধত খমতাক্ষনয চুড়ান্ত এমর  ভৄদ্রন মনমিত
কযক্ষফন।

36

৪.১১

স্তয -৯: নযকড য চুড়ান্ত প্রকানা

৪.১১.১ নযকড য চুড়ান্ত প্রকানা টিভ
১। চুড়ান্ত প্রকানা কভযকতযা কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায) ১ জন;
২। কাযী ক্ষকায / নফি কাযী / খামযজ কাযী) ১ জন;
৩। এভএরএএ ১ জন।
৪.১১.২ নযকড য চুড়ান্ত প্রকানা টিভ এয দস্যক্ষদয কাম যক্রভ ফন্টন
১। চুড়ান্ত প্রকানা কভযকতযা কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায)- মতমন প্রজাস্বত্ব মফমধভারায ৩৩ মফমধ নভাতাক্ষফক কভক্ষে ৩০ মদন
ভ মদক্ষ সুমফধাজনক স্থাক্ষন ভূমভ ভামরকক্ষদয নদখায জন্য নভৌজায চুড়ান্ত প্রকানা মদক্ষফন। নভৌজায চুড়ান্ত প্রকানা চুড়ান্ত ায
য চুড়ান্ত প্রকানা শুরুয তামযখ ক্ষত ৬০ মদক্ষনয ভক্ষধ্য চুড়ান্ত প্রকানা মফলক্ষ প্রমতটি খমতাক্ষন প্রতযন ম্বমরত মর মদক্ষফন। ঈক্ত
প্রতযক্ষনয মনক্ষচ চুড়ান্ত প্রকানা কভযকতযা স্বােয কযক্ষফন। খমতান মফক্ররে থ য মড.ম.অয এয ভাধ্যক্ষভ অদা কযক্ষত ক্ষফ।
২। কাযী ক্ষকায / নফি কাযী / খামযজ কাযী) - চুড়ান্ত নযকড য প্রকানা ামফ যক দামত্ব ারন কযক্ষফন। ভূমভ
ভামরকগক্ষণয কাক্ষছ খমতান  নকা মনধ যামযত ভক্ষল্য মফক্র কযায নেক্ষত্র মডমঅক্ষযয ভাধ্যক্ষভ ভল্য অদা মনমিত কযক্ষফন।
প্রমতমদক্ষনয অদাকৃত টাকা যফতী কাম যমদফক্ষ ংমিষ্ট নট্রজাযীক্ষত জভা মদক্ষফন।
৩। এভএরএএ - চুড়ান্ত প্রকানা কযাক্ষম্প ংমিষ্টক্ষদয কাক্ষজ ক্ষমাগীতা কযক্ষফন।
৪.১১.৩ নযকড য চুড়ান্ত প্রকানা টিভ এয মন্ত্রামত, পটায:
ক. প্রকানা মন্ত্রামত: াবযায, নডস্ক্ট/ল্যাট, নরজায মপ্রণ্টায, মমকঈমযটি মপ্রমণ্টং নায চুড়ান্ত ভৄদ্রণ  মফক্রাক্ষথ য)
খ. ফ্টযাযঃ মমডএপ ফ্টযায, পযামক্সমর ীরক্ষভায, মডমজটার মগক্ষনচায ফ্টযায প্রকানা মপাক্ষযয
স্বােয), ক্ষফাআট নামস্ট্ং
৪.১১.৪ কাক্ষজয প্রভা : কাক্ষজয প্রভা ননআ ।
৪.১১.৫ নযকড য চুড়ান্ত প্রকানা টিভ এয কাম য প্রনারী
১। চুড়ান্ত প্রকানা: মফদ্যভান মফমধ নভাতাক্ষফক ৩০ কাম য মদফক্ষ চুড়ান্ত প্রকানা মদক্ষত ক্ষফ। চুড়ান্ত প্রকানায মফলটি আন্টাযক্ষনট মথা
মধদিক্ষযয ক্ষফাআক্ষটয নজানার নাট যাক্ষর, ভূক্ষযজ - www.dlrs.bdgovportal.com; ভূমভ ভন্ত্রণার www.minland.gov.bd এয ক্ষফাআক্ষট;  আক্ষফা - www.esheba.gov.bd ক্ষফ নাট যাক্ষর নামস্ট্ং
ব্যফস্থা কযক্ষত ক্ষফ। এআ ম যাক্ষ কাষ্টভাআড ড ফ্টাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ নযকড য খমতান  মডমজটার নকায ভক্ষধ্য মরংক প্রমতষ্ঠায ব্যফস্থা
মনক্ষত ক্ষফ মাক্ষত ক্ষফাআট নথক্ষক মফমবন্ন ন ম্বমরত াচ য ফাটন ব্যফাযপূফ যক ফ যাধাযণ নযকড য  নকায ফস্থা ফক্ষরাকন
কযক্ষত াক্ষয।
২&। যাজস্ব মপায ঈক্ষজরা মপক্ষ/সুমফধাজনক স্থাক্ষন ৩০ কাম যমদফ মফনা মপ‘নত ভূমভ ভামরকগণক্ষক মযদযক্ষনয জন্য নখারা
যাখক্ষফন । প্রক্ষতযক নভৌজায চুড়ান্ত প্রকানা ম্পক্ষকয ংমিষ্ট ভূমভ ভামরক, জনাধাযণ, নজরা প্রাক  তায স্থানী প্রমতমনমধগণক্ষক
ননাটি প্রদাক্ষনয ভাধ্যক্ষভ ফমত কযক্ষত ক্ষফ। এ স্তক্ষয ভূমভ ভামরকগণ চুড়ান্ত ভৄমদ্রত নযকড য  নকা ক্র কযক্ষত াযক্ষফন। এয ভক্ষধ্য
নযকড য  নকা ছাাজমনত, কযমণক ভুর মকংফা তিকতায ভাধ্যক্ষভ নকান মযফতযন ক্ষর তা এ এ ম্যানুার ১৯৩৫ এয ৫৩৩,
৫৩৪  ৫৩৭ মফমধক্ষত অক্ষফদক্ষনয ভাধ্যক্ষভ ংক্ষাধন কযা ক্ষফ।
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৩। মডমজটার ভূমভ জমযক্ষয ভাধ্যক্ষভ প্রস্ত্ততকৃত চুড়ান্ত খমতান  নকায ডাটাক্ষফজ ক্ষত নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয
তত্বাফধাক্ষন প্রমতটি খমতাক্ষনয ১০ কম এফং প্রমতটি নকায ২৮ কম ভৄদ্রণ কক্ষয চুড়ান্ত প্রকানায জন্য কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট
মপাক্ষযয মনকট স্তান্তয কযক্ষত ক্ষফ। কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায ৩০ কাম যমদফ খমতান  নকায চুড়ান্ত প্রকানা মদক্ষফন।
চুড়ান্ত প্রকানাকারীন প্রমতটি খমতাক্ষনয ০৩ কম এফং ভূমভ ভামরকগক্ষণয চামদা নভাতাক্ষফক নকা যকায মনধ যামযত ভক্ষল্য মফক্রী
কযা মাক্ষফ।
৪। চুড়ান্ত প্রকানা নাতন ব্যফস্থায াাাম একটি পূফ যমনধ যামযত স্থাক্ষন  ভক্ষ ক্ষম ংমিষ্ট নভৌজায মনকটফতী জনভাগভ স্থান
নমভন াট-ফাজায, স্কুর, ইদগা, ভমজদ, ভমন্দয, মগজযা, আঈমনন মযলদ কভক্ষস্দক্স, আঈমনন আ-নফা নকক্ষন্দ্র আঈঅআএম)
প্রভৃমত স্থাক্ষন) ল্যাট কভমম্পঈটাক্ষয  আন্টাযক্ষনট মথা মধদিক্ষযয ক্ষফাআক্ষটয নজানার নাট যাক্ষর, ভূক্ষযজ www.dlrs.bdgovportal.com; ভূমভ ভন্ত্রণার - www.minland.gov.bd এয ক্ষফাআক্ষট; ফাংরাক্ষদ
- www.bangladesh.gov.bd  আক্ষফা - www.esheba.gov.bd ক্ষফ নাট যাক্ষর চুড়ান্ত প্রকানা, নগক্ষজট
মফজ্ঞমি প্রদ যক্ষনয ব্যফস্থা কযক্ষত ক্ষফ।
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৪.১২ স্তয ১০ : চুড়ান্ত প্রকানায নদ  নগক্ষজট মফজ্ঞমি জাযী

৪.১২.১ ক. নযকড য চুড়ান্ত প্রকানায নদ প্রদান
চুড়ান্ত প্রকানা কভযকতযা যাজস্ব মপায) চুড়ান্ত প্রকানায ৬০ মদক্ষনয ভক্ষধ্য প্রজাস্বত্ব মফমধভারা ১৯৫৫ এয ৩৪ ১) মফমধ
নভাতাক্ষফক তায ীর চুড়ান্ত প্রকানায াটিমপক্ষকট প্রদান কযক্ষফন। চুড়ান্ত প্রকানা শুরু  ভামিয তামযখ প্রতযন ম্পমকযত
তথ্য ‘‘এ’’ নমথক্ষত অক্ষদক্ষত্র মরমফদ্ধপূফ যক নাভ-দফীয ীর স্বােয কযক্ষফন। প্রকানা নদায ননাটি  প্রতযক্ষনয নুমরম
‘‘এ’’ নমথক্ষত ংযমেত থাকক্ষফ। চুড়ান্ত প্রকানা প্রতযনত্র মযমষ্ট ১৩)
এযয কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায ভদ নযকড য  নকা পট  াড য কম) নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপক্ষ নপ্রযণ কযক্ষফন।
খ. নযকড য ফঁধাআঃ
চুড়ান্ত প্রকানায য নভৌজামবমতক খমতান ফঁধাআ কযক্ষত ক্ষফ। তক্ষফ প্রমত বমরঈক্ষভ নমধক ২০০টি খমতান ফঁধাআ কযক্ষত ক্ষফ।
প্রমত নভৌজা খমতাক্ষনয ০৬টি নুমরম ম্বমরত বমরঈভ থাকক্ষফ। একটি নভৌজায একামধক ফঁধাআ বমরঈভ থাকক্ষর প্রথভ বমরঈক্ষভয
প্রথভমদক্ষক প্রকানা ননাটি  প্রকানা নদ মন্নক্ষফমত থাকক্ষফ। ফঁধাআকাক্ষর চুড়ান্তবাক্ষফ প্রকামত নকান খমতান ফাদ নগক্ষছ মকনা
তা ১০০% বাগ নচক কযক্ষত ক্ষফ। গঠিত নচমকং দর-এয মযমচমত ‘‘এ’’ নমথক্ষত ঈক্ষেখ থাকক্ষফ।’’
৪.১২.২ নগক্ষজট মফজ্ঞমি জাযী
য
নগক্ষজট মফজ্ঞমি জাযী, মফমধ ৩৪ ২)- চুড়ান্ত প্রকানায াটিমপক্ষকট
াায য নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপায খমতান  নকা
চুড়ান্তবাক্ষফ প্রকা কযা ক্ষক্ষছ ভক্ষভয নগক্ষজট মফজ্ঞমি জাযীয জন্য ভূমভ নযকড য  জময মধদিক্ষযয ভাধ্যক্ষভ ভূমভ ভন্ত্রণারক্ষ প্রস্তাফ
নপ্রযক্ষণয ব্যফস্থা গ্রণ কযক্ষফন। যকায নগক্ষজট মফজ্ঞমি জাযীয ভাধ্যক্ষভ নকান মনমদ যষ্ট এরাকায নযকড য চুড়ান্তবাক্ষফ প্রকা ায কথা
নঘালনা মদক্ষফন। এ মফজ্ঞমি নযকড য প্রকানায চুড়ান্ত প্রভান মাক্ষফ গণ্য ক্ষফ।
৪.১২.৩ নযকড য চুড়ান্ত প্রকানায নদ  নগক্ষজট মফজ্ঞমি জাযী এয মন্ত্রামত, পটায:
ক. মন্ত্রামত: াবযায, ল্যাট, প্রকানা মপাক্ষযয নদ
খ. ফ্টযায: মডমজটার মগক্ষনচায প্রকানা মপাক্ষযয স্বােয ম্বমরত)
৪.১২.৪ কাক্ষজয প্রভা:
চুড়ান্ত প্রকানা মপায কর্তযক চুড়ান্ত প্রকানা নদ জাযীয ফ যামধক ১০ কাম যমদফক্ষয ভক্ষধ্য এএ কাম যারক্ষয ভাধ্যক্ষভ কর
নযকড য, নথী, মন্ত্রামত, ভৄমদ্রত াড য  পট)  মফমক্রত ম্যা  খমতান নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট কাম যারক্ষ নপ্রযণ কযক্ষফন। ঐ
কাম যার ফ যামধক ১০ কাম যমদফক্ষয ভক্ষধ্য মধদিক্ষয প্রস্তাফ নপ্রযণ কযক্ষত ক্ষফ। মধদিয ফ যামধক ১৫ কাম যমদফক্ষয ভক্ষধ্য ভূমভ
ভন্ত্রণারক্ষ প্রস্তাফ নপ্রযণ কযক্ষত ক্ষফ।
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৪.১৩ স্তয ১১: চুড়ান্ত নযকড য স্তান্তয

৪.১৩.১ চুড়ান্ত নযকড য স্তান্তয টিভ
নজানার নযকড য রুক্ষভ দামক্ষত্ব মনক্ষামজত কর কভযকতযা / কভযচাযী। নযকড য ত্মান্তক্ষযয পূক্ষফ য ফঁধাআ বমরঈক্ষভ প্রকামত নকান
খমতান ফাদ ক্ষড়ক্ষছ মকনা তা মনমিত ক্ষত ক্ষফ।
৪.১৩.২ চুড়ান্ত নযকড য স্তান্তয টিভ এয দস্যক্ষদয কাম যক্রভ ফন্টন
চুড়ান্ত নগক্ষজট মফজ্ঞমি প্রকাক্ষয য খমতাক্ষনয কম াড য  পট) ংমষ্ট দিযভক্ষ স্তান্তয কযা ক্ষফ। মডমজটার ভূমভ জমযক্ষয
নযকক্ষড যয চুড়ান্ত প্রকানায নগক্ষজট মফজ্ঞমি জাযীয ক্ষয চুড়ান্ত প্রকামত নভৌজা নযকক্ষড যয াড যকময ০৬ কম বমরঈভ ফঁধাআ কযক্ষত
ক্ষফ। ২০০টি খমতাক্ষনয াড যকম মনক্ষ এক একটি বমরঈভ ক্ষফ। ফঁধাআকৃত বমরঈভ মনেফমণ যত কর্তযক্ষেয মনকট পট কম
স্তান্তয কযক্ষত ক্ষফ:
ক) ংমিষ্ট নজরা প্রাক্ষকয নযকড যরুভ ০২ কম;
খ) ংমিষ্ট নজরা জক্ষজয নযকড যরুভ ০১ কম;
গ) ংমিষ্ট কাযী কমভনায ভূমভ) ০১ কম;
ঘ) ংমিষ্ট আঈমনন ভূমভ মপ ০১ কম;
ঙ) ভূমভ নযকড য  জময মধদিক্ষযয নকন্দ্রী নযকড যরুভ ০১ কম এফং
একআ াক্ষথ ঈক্ত কাম যারগুক্ষরাক্ষত মনধ যামযত মডমজটার মনযাতা ভূমভ নযকড য  নকায নুমরম মমড-যভ নমাক্ষগ মমডএপ কম
ফা ভভাক্ষনয) প্রদান কযা ক্ষফ। বমফষ্যক্ষত নযকড য ার নাগাদকযক্ষণয জন্য ঈক্ত ভূমভ নযকড য  নকা ঈক্ষজরা নক্ষটরক্ষভন্ট মপ,
ঈক্ষজরা ভূমভ মপ  ঈক্ষজরা াফ-নযমজষ্ট্রায কাম যারক্ষ ভেগৎবাক্ষফ ব্যফায ঈক্ষমাগী াবযায মবমতক নরাআন ফা পরাআন
ডাটাক্ষফজ ব্যফস্থা গক্ষড় তুরক্ষত ক্ষফ।
৪.১৩.৩ - চুড়ান্ত নযকড য স্তান্তয দর এয মন্ত্রামত, মানফান, পটায:
ক. মন্ত্রামত: নযকড য ফাধাআ মন্ত্রামত, নযকডী বমরঈভ, মডমজটার নকায াড যকম স্দটায)
খ. ফ্টযায: খমতাক্ষনয মমডএপ ফ্ট কম, মডমজটার নকায অন-এমডট্যাফর ফ্ট কম।
৪.১৪ স্তয-২ নথক্ষক স্তয -১০ ম যন্ত কাজ ম্পন্ন কযায জন্য নক্ষটরক্ষভন্ট এয দামত্বপ্রাি কভযকতযা-কভযচাযীগক্ষণয সুমনমদ যষ্ট দামত্বাফরী
নুক্ষেদ ৬.১ নথক্ষক ৬.১২ এ ফমণ যত ক্ষরা। কযাডযাস্ট্রার াক্ষবযয মযদযণ প্রণারী যফতী কর স্তক্ষযয মযদযন প্রণারী প্রণন 
গ্রণক্ষমাগ্য ভুক্ষরয ভাত্রা মধদিক্ষযয মযচারক ভূমভ নযকড য) এয পূফ যানুক্ষভাদনক্রক্ষভ স্ব স্ব নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপায ত্র মজঅআ
এয মযমষ্ট ১০ নুযক্ষণ প্রণন কযক্ষফন।
৪.১৫ মডমজটার নকা  নযকড য ংক্ষাধনী
স্তয -৩ নথক্ষক যফতী কর স্তক্ষয নযকড য  নকা নম কর মযফতযন, ংক্ষাধন ফা নুতন ন্ত:ভুমক্ত কযা ক্ষক্ষছ তা ংমিষ্ট
দামত্বপ্রাি কভযকতযা ডাটাক্ষফক্ষজ ন্ত:ভূক্ত কক্ষয মডমজটার নযকড য  নকা ারনাগাদ কযক্ষফন। একাক্ষজ স্তয-২ এ মনক্ষামজত ডাটা
প্রক্ষযক্ষদয ব্যফায কযা মাক্ষফ।
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৫। মধদিয  জময কভযকতযা-কভযচাযীক্ষদয সুমনমদ যষ্ট দামত্বাফরী
মডমজটার জময কাক্ষজ মধদিয নথক্ষক ম্পৃক্ত ভামযচারক, মযচারক জময), মযচারক ভূমভ নযকড য), ঈ-মযচারক
জময), ঈ-মযচারক ক্ষক্ষটরক্ষভন্ট াক্ষযন ১  ২), চাজয মপায ফাঈন্ডাযী/কাযী মযচারক জময), কযাম্প মপায
কানুনক্ষগা/কাযী জময মপায), মজক্ষডটিক াক্ষবযায, মজক্ষডটিক ডাটা প্রক্ষয এয দামত্বাফরী মযমষ্ট -২ এ
মফত্মামযতবাক্ষফ ঈক্ষেখ কযা ক্ষরা।
৬। নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট কভযকতযা/কভযচাযীক্ষদয সুমনমদ যষ্ট দামত্বাফরী
মডমজটার জময কাক্ষজ নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট নথক্ষক ম্পৃক্ত নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপায, চাজয মপায, দয কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট
মপায, কামযগযী ঈক্ষদষ্টা, কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায, ঈ-কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায, াক্ষবযায, ম্যা ডাটা প্রক্ষয,
নকায, মঁচ নভাযায, নযকড য মকায, কমষ্ট-কাভ-নফি কাযী, খামযজ কাযী, ড্রাপটম্যান-কাভ-এমযা এমষ্টক্ষভটয-কাভ
নযকড য মকায, এভএরএএ, প্রক্ষ াবযায, দ যায অমভন  নচআনম্যান এয দামত্বাফরী মযমষ্ট -২ )।
৭। মযভা-এয একক মনধ যাযণ
১. মযভাক্ষয একক: ডাটা কযাচামযং শুরুয পূক্ষফ য আটিএ নভমক্ষন মনক্ষন্াক্ত এককভৄ কনমপগায কক্ষয মনক্ষত ক্ষফ। ভূক্ষযজ
মধদিক্ষয ব্যফায ক্ষফক) নকৌমণক দূযত্ব: মডগ্রী-মভমনট-নক্ষকন্ড
খ) তযমখক দূযত্ব: মভটায
গ) ফায়ু চা: নক্টাপ্যাক্ষকর hpa)
ঘ) তাভাত্রা: নমন্টক্ষগ্রড °C)
২. এমযা / মযভান-এয একক: নক্টয-এয:
একয: ১ একয
১ একয

য
= ৪৩৫৬০ ফগপৄট
= ১০০ নডমক্ষভর ফা তাং

য
১ নডমক্ষভর = ৪৩৫.৬০ ফগপৄট
নক্টয: ১ নক্টয

য
= ১০০০০ ফগমভটায

১ নক্টয

= ১০০ এয

১ এয

য
= ১০০ ফগমভটায

একয ক্ষত নক্টক্ষয রুান্তয:
১ একয

= ০.৪০৪৬৮৫৬৪২২৪ নক্টয

. . . . . . . . একয ß ০.৪০৪৬৮৫৬৪২২৪ = . . . . . . . . . নক্টয
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নক্টয ক্ষত একক্ষয রুান্তয:
১ নক্টয = ২.৪৭১০৫৩৮১৪৬৭২ একয
. . . . . . . . . নক্টয ß ২.৪৭১০৫৩৮১৪৬৭২ = . . . . . . . একয

৩. নকায নস্ক্র:
নকান এরাকা মডমজটার ভূমভ জময নক্ষল নকায াড য কম নফয কযায পূক্ষফ য জনফমত  স্থানামদয ঘনত্ব  ধযক্ষণয ঈয মবমত
কক্ষয চুড়ান্ত নস্ক্র মনধ যাযণ কযক্ষত ক্ষফ। ১:৩৯৬০ ১৬’’=১ ভাআর) ফা ১:৪০০০, ১:১৯৮০ ৩২’’=১ ভাআর) ফা ১:২০০০, ১:৯৯০
৬৪’’=১ ভাআর) ফা ১:১০০০  ১:৭৯২ ৮০’’=১ ভাআর) ফা ১:৮০০ নস্ক্ক্ষর নকায মপ্রণ্ট ননা ক্ষ থাক্ষক। ঘনফমতপূণ য য
এরাকা  মল্পািক্ষর ১:৯৯০ ৬৪’’=১ ভাআর) ১: ১০০০ ফা ১:৭৯২ ৮০’’=১ ভাআর) ফা ১:৮০০ মক্ষক্ষফ খন্ড নস্ক্র ব্যফায কযা
ক্ষফ। তক্ষফ নভৌজায ফাঈন্ডাযী মভর কযায নেক্ষত্র পূফ যফতী জময নকায ভ-নস্ক্ক্ষর ভৄমদ্রত মডমজটার নকা/মক্ষটয খড়া ব্যফায
কযক্ষত ক্ষফ। নতভমন মডমজটার ভূমভ জমযভুক্ত ংরগ্ন নভৌজা ভক্ষয ফাঈন্ডাযী মভরাক্ষনায সুমফধাক্ষথ য াাাম নভৌজায মডমজটার
খড়া নকা মবন্ন নস্ক্র ব্যফায কযক্ষত ক্ষফ। মডমজটার নকা/মক্ষটয চুড়ান্ত মপ্রন্ট নভৌজায জনফমতয ঘনত্ব  স্থানামদয
ধযক্ষণয ঈয মবমত কক্ষয মবন্ন মবন্ন নস্ক্ক্ষর ক্ষত াক্ষয। একটি নভৌজা একামধক মট থাকক্ষর নগুক্ষরায চুড়ান্ত ভৄদ্রণ ফশ্যআ মবন্ন
নস্ক্ক্ষর মনক্ষত ক্ষফ।

৪. Map Scale (ratio) ক্ষত দূযত্ব মযভা মনণ য দ্ধমত:
ক) ক্ষযজমভন মযভা নুমাী ম্যা এয দূযত্ব মযভা কযা:
ম্যাক্ষয মযভা = ক্ষযজমভন মযভা মনম্ন একক)
ম্যাক্ষয ক্ষযজমভন নুাত
খ) ম্যা ক্ষত ক্ষযজমভন দূযত্ব মযভা কযা:
ক্ষযজমভন মযভা = ম্যাক্ষয মযভা মনম্ন একক) ß ম্যাক্ষয ক্ষযজমভন নুাত

৮। ফ যক্ষল প্রকামত নভৌজা নকা মডমজটাআক্ষজন দ্ধমত:
ঁ নফয কক্ষয ক্ষযজমভক্ষন ন ফ
০১. এআ দ্ধমতক্ষত ফ যক্ষল নভৌজা ম্যা ক্ষত প্রক্ষাজনী ংখ্যক এক্ষডাক্ষন্ফড নষ্টন খুক্ষজ
ক্ষন্ট মচমিত কযক্ষত ক্ষফ এফং ঈক্ষজরা/থানা মজক্ষডটিক কক্ষরার ক্ষন্ট এয মবমতক্ষত এ কর ক্ষক্ষন্টয ভান মনণ য কযক্ষত ক্ষফ।
০২. থানামবমতক কর নভৌজায ম্যা স্ক্যানাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ স্ক্যান কক্ষয মডমজটাআজ কযক্ষত ক্ষফ;
০৩. মজক্ষডটিক াক্ষবয-এয ভাধ্যক্ষভ প্রাি ভান মডমজটাআড ড ম্যাক্ষ স্থানান্তয কক্ষয নভৌজা ম্যা মজক্ষযপাক্ষযমন্পং কযক্ষত ক্ষফ।
০৪. ক্ষযজমভক্ষনয াক্ষথ প্রমতটি দাগ যীো কক্ষয ১০০% field verification) মযভা গ্রণপূফ যক নকা অক্ষডট
কযক্ষত ক্ষফ।
০৫.‘নযকড য প্রস্ত্তকযণ দ্ধমত এ ংটি স্তয -৩ ক্ষত স্তয -১০ এয নুরু।
৯। ডাটা মমকঈমযটি
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৯.১ ডাটা মমকঈমযটি: মডমজটার জমযক্ষ ংগৃীত কর ডাটায মনযাতা মফধান তযন্ত জরুযী। মডমজটার াক্ষবয  নক্ষটরক্ষভন্ট-এয
নেক্ষত্র কর ডাটা  তথ্য-ঈাত মাক্ষত নকান ক্রক্ষভআ ননুক্ষভামদত ব্যমক্ত ফা দুষ্ট চক্ষক্রয াক্ষত না ক্ষড় মকংফা ননুক্ষভামদত নকান
মযফতযন ফা তিকতায মকায না  ফা তাক্ষত মফভ্রামভত্মকয নকান তক্ষথ্যয ংক্ষমাজন ফা প্রকৃত ডাটা মফক্ষরাক্ষনয নকান ঘটনা না
ঘক্ষট ন মফলক্ষ ফ যাত্নক তকযতাভরক দক্ষে গ্রণ মনযাতায ব্যফস্থা যাখক্ষত ক্ষফ এফং স্তযমবমতক একাক্ষজ মনক্ষামজত
কভযকতযা/কভযচাযীগণ ব্যমক্তগত দাফদ্ধতায অতা থাকক্ষফন।
ডাটা মমকঈমযটিয দুটি ম যা যক্ষক্ষছ- মথা:
ক) ডাটা কযমচামযং ডাটা প্রক্ষমং এফং
খ) ভূমভ নযকক্ষডয ডাটাক্ষফআজ এয মনযাতা।
৯.২ ডাটা কযাচামযং  ডাটা প্রক্ষমং এয দুটি ংক্ষ ডাটা মমকঈমযটি কাম যক্রভ ক্ষফ:
১) াক্ষবযায কর্তযক আটিএ নভমক্ষনয াতা ডাটা কযাচামযং ভক্ষ মনযাতাভরক কাম যক্রভ
ংমিষ্ট াক্ষবযায প্রাি ডাটা নভমক্ষন ংযেণ, ফ্লা ড্রাআক্ষব কমকযণ  প্রক্ষক্ষযয মনকট ত্মান্তক্ষযয নেক্ষত্র ফ ধযক্ষণয
ম্যামনপুক্ষরন নথক্ষক ডাটাক্ষক ংযেন কযক্ষফন; তামযখ মবমতক প্রাি ডাটা ট্রান্পপায  যফতীক্ষত প্রাি ডাটায ধাযাফামকতা যো
মতমন মনজ ঈক্ষদ্যাক্ষগ প্রক্ষাজনী তকযতা ফরম্বন কযক্ষফন এফং নকান ডাটা মাক্ষত ভৄক্ষছ না মা তা মনমিত কযক্ষফন। তায দ্বাযা
মযচামরত নকান নভমক্ষনয ডাটা নমবক্ষপ্রত মযফতযন ক্ষর ফা তা ভৄক্ষছ নগক্ষর ফা ডাটা নকান ম্যামনপুক্ষরন ক্ষর ংমিষ্ট াক্ষবযায
যাময ব্যমক্তগতবাক্ষফ দাী থাকক্ষফন। তায নাক্ষভ ফযাদ্দকৃত আটিএ নভমক্ষনয এফং নযকড য এয মথামথ মনযাতা মতমনআ মনমিত
কযক্ষফন।
২) ডাটা প্রক্ষমং-এয জন্য াকযক্ষস্ট্ক্ষনয মনযাতা: াক্ষবযাক্ষযয মনকট নথক্ষক প্রাি ডাটায মবমতক্ষত ম্যা প্রক্ষমং কাক্ষজ
মনক্ষামজত প্রক্ষয তায াকযক্ষষ্টক্ষন যমেত ফ ধযক্ষণয ডাটায মনযাতায জন্য যাময দাী থাকক্ষফন; মতমন প্রমতমদনকায
কাক্ষজয ব্যাক-অ যাখক্ষফন এফং পাআক্ষরয মনযাতা মফধাক্ষনয জন্য প্রক্ষাজক্ষন মনজস্ব াাড য ব্যফায কযক্ষফন। প্রাতযমক কাক্ষজয
অঈটপুক্ষটয একটি খড়া াড য কম াক্ষবযাযক্ষক যফযা কযক্ষফন। কাক্ষজয ধাযাফামকতা যো চুড়ান্ত নকায ফ্টকময ব্যাকঅ যাখক্ষফন; ননুক্ষভামদত ব্যমক্ত ফা প্রমতষ্ঠানক্ষক মতমন এয নকান কম যফযা কযক্ষফন না। কাজ ম্পন্ন ক্ষর মতমন ফ ধযক্ষণয
পট কম নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপায-এয ড্রমং াখা এফং ভূমভ নযকড য  জময মধদিক্ষযয মনধ যামযত াখা জময াখা)
জভা নদক্ষফন।
৯.৩. ভূমভয নযকড য প্রণক্ষন মনযাতা: খানাপুযী-বুঝাযত নক্ষল কাষ্টভাআড ড ফ্টযাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ মনধ যামযত ডাটাক্ষফআক্ষজ ভামরকানা
খমতান মরমফদ্ধ কযায কাজ শুরু ক্ষফ। এক্ষেক্ষত্র ংমিষ্ট প্রমমেত কমম্পঈটায াক্ষযটয মনধ যামযত পযক্ষভ প্লটমবমতক খমতান
মরমফদ্ধ কযক্ষফন। কমম্পঈটাক্ষয ডাটা এমর াক্ষযটয-এয জন্য মনধ যামযত অআমড ফযাদ্দ থাকক্ষফ। ঈক্ত অআমডধাযী কভযচাযী মনজস্ব
াাড য ব্যফাক্ষয ভস্ত এমর ফা খমতাক্ষনয মনযাতা মনমিত কযক্ষফন মাক্ষত নকান প্রকায ননুক্ষভামদত এমরয নকান সুক্ষমাগ সৃমষ্ট
না । ফ্টযাক্ষয ট্রামকং ব্যফস্থা থাকক্ষফ মাক্ষত নকান মযফতযন ফা নতুন এমর ম্পন্ন ক্ষর তামযখ  ভ তায নযকড য থাকক্ষফ।
তক্ষফ ম যাি ংখ্যক প্রমমেত কভযকতযা/কভযচাযীয ঘাটমত থাকক্ষর অমত, অীর স্তয নথক্ষক থফা পাআনার মঁচ ভামিয য
ঈক্ষজরা নক্ষটরক্ষভন্ট মপ ফা নকন্দ্রীবাক্ষফ নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপক্ষয অতা নযকক্ষড যয ডাটাক্ষফআজ এমরয কাজ ম্পন্ন কযা
মাক্ষফ। খানাপুযী-বুঝাযত নক্ষল খমতান ডাটা এমর অযম্ভ ক্ষর তমদক স্তক্ষযয ক্ষয তমদক্ষকাতয মঁচ নক্ষল প্রক্ষাজনী
ংক্ষাধনকৃত নযকক্ষড যয ফ্টকম ঈক্ষজরা নক্ষটরক্ষভন্ট মপ  নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপক্ষ স্তান্তয কযক্ষত ক্ষফ। এয নকান কম
নকান ক্রক্ষভআ ন্য নকান ব্যমক্ত ফা প্রমতষ্ঠাক্ষনয কাক্ষছ যফযা কযা মাক্ষফ না। ন্যত্র এয কম াা নগক্ষর ংমিষ্ট কভযচাযী এয জন্য
দাী থাকক্ষফন।

১০। নকা  খমতান ভমিত কাষ্টভাআজড পটাযঃ
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মডমজটার ভূমভ জময  নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট াক্ষযক্ষন ফাজাক্ষয প্রচমরত তযাদৄমনক ফ্টযায অঈট-নাম যং-এয ভাধ্যক্ষভ
ংগ্র  ব্যফায কযক্ষত ক্ষফ। তক্ষফ ভূমভয মডমজটার নকা  ভামরকানা নযকড য প্রণক্ষনয কাম যক্রভক্ষক গমতীর  জীকযণ
কযক্ষত মফবাগী চামদায মবমতক্ষত একটি মনজস্ব মবন্ন কাষ্টভাআড ড ফ্টযায ততযী/ঈদ্ভাফক্ষনয দক্ষে মনক্ষত ক্ষফ মাক্ষত জমযক্ষয
নকা  নযকড য ংক্রান্ত ফ ধযক্ষণয প্যাযামভটায থাকক্ষফ এফং বমফষ্যত প্রক্ষাজনীতায মনমযক্ষখ অক্ষগ্রক্ষডক্ষনয সুক্ষমাগ থাকক্ষফ মা
মডমজটার জমযক্ষ ব্যফহৃত মন্ত্রামত  মফমবন্ন ডাটাক্ষফজক্ষক াক্ষাট য কযক্ষফ। মডমজটার ভূমভ জময মযচারনা ব্যফহৃত ফ্টযাযএয নেক্ষত্র ভূমভ নযকড য  জময মধদিয ম যাক্রক্ষভ স্বং ম্পূণ যতা  স্বমনবযযতা জযন কযক্ষফ। প্যাযামভটাযভ মযমষ্ট -১
দ্রষ্টব্য)
১১। ভাঠ কাজ তদাযমকয মানফানঃ
প্রমতটি ঈক্ষজরা ভাঠ তদাযমক কাক্ষজ ব্যফাক্ষযয জন্য প্রক্ষতযক কভযকতযায জন্য কাযী/ঈকাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায) ১টি
কক্ষয নভাটয াআক্ষকর থাকক্ষফ।

মযমষ্ট-১
নকা  খমতান ভমিত কাষ্টভাআজড পটায-এয প্যাযামভটাযভ
ক. নকা মজ-নযপাক্ষযমন্পং Geo-Referencing)-এয ব্যফস্থা থাকক্ষফ।
খ. প্রক্ষতযক ফাহুয ব্যফহৃত আঈমনট মভটায/পৄট) আতযামদ ডাটাক্ষফজ  নকা প্রদযনক্ষমাগ্য ক্ষত ক্ষফ।
গ. প্রক্ষতযক দাক্ষগয মরগন) ভূমভয মযভাণ একয/ক্ষক্টয আতযামদ একক্ষক প্রদযনক্ষমাগ্য ক্ষত ক্ষফ।
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ঘ. ম্যা  খমতাক্ষনয ডাটাক্ষফক্ষজয াক্ষথ মরংক কযায ব্যফস্থা যাখক্ষত ক্ষফ।
ঙ. ম্যা প্রক্ষাজক্ষন ক্ষজআ অক্ষডট কযা মা এভন ব্যফস্থা যাখক্ষত ক্ষফ।
চ. মফমবন্ন নস্ক্ক্ষর ক্ষজআ মপ্রন্টক্ষমাগ্য ক্ষত ক্ষফ।
ছ. ক্ষফ াআক্ষট প্রকা কযায ব্যফস্থা যাখা নাভ, খমতান  দাগ নম্বয মদক্ষ াম যং-এয ব্যফস্থা যাখক্ষত ক্ষফ।
জ. এআ ফ্টযায কর ভক্ষডক্ষরয আক্ষরক্ট্রমনক নটাটার নস্ট্ন নভমন-এয ডাটা Compatible ক্ষফ এফং Data
Receiving, Processing I Editing- এয ব্যফস্থা এক্ষত থাকক্ষফ।
ঝ. কযাডাস্ট্রার ম্যা ততযীক্ষত ডাটা ংগ্র  প্রক্ষমং-এয জন্য Prism Constant, Atmospheric
Correction, Curvature and Refraction, Survey Options General,
Units, Symbiology, Corrections, Observation, Standard Deviation) 
প্রক্ষাজনী কর প্যাযামভটায ভেক্ত থাকক্ষফ।
ঞ. মরখক্ষনয জন্য ফাংরা ফ্টায ব্যফাক্ষযয সুক্ষমাগ থাকক্ষফ।
ট. ফ্টযাযটি ক্ষজ ব্যফায ঈক্ষমাগী User-friendly) ক্ষফ।
ঠ. এতমদ্ভন্ন ম্যা প্রক্ষমং ফ্টযায ততযীয জন্য অয মধকতয নকান প্যাযামভটায ভেক্ত কযায প্রক্ষাজন ক্ষর তা ভেক্ত
কযায সুক্ষমাগ থাকক্ষফ।
ড. প্রত্মামফত ফ্টযাক্ষয ম্যানুার দ্ধমতক্ষত ততযী ম্যাক্ষয াডকয ম নথক্ষক স্ক্যামনং কযা ীট On-Screen
Digitization-এয সুক্ষমাগ থাকক্ষফ।
ঢ. GIS-এয কর সুমফধা এক্ষত থাকক্ষফ।
ণ. তাছাড়া ফ্টযাক্ষয মনক্ষম্নাক্ত সুমফধামদ ভেক্ত থাকক্ষফ:
(1) Unicode Compliant Bangla Software
(2) Existing Khatian Structure Compatibility
(3) Database: Both SQL & Oracle: Khatian & Mapping Compatibility

ননাট:
১। ৯.২ নুক্ষেক্ষদ ফমণ যত কাষ্টভাআড ড ফ্টযায ম্ভাব্য দ্রম্নততভ ভক্ষ মধদিক্ষয একদর নাজীফী াক্ষবযায-প্রক্ষকৌরী,
কমম্পঈটায আমিমনায, নপ্রাগ্রাভায) মনক্ষাগ কক্ষয আন-াঈক্ষজ ততযী কযা প্রক্ষাজন। এজন্য ফাংরাক্ষদ মমবর ামবযক্ষয মফমবন্ন
কযাডাক্ষয মনভেক্ত নাজীফী নডপুক্ষটক্ষন ফা মধদিক্ষযয মফদ্যভান জনফক্ষরয দ অক্ষগ্রড কক্ষয কাজটি সুস্পন্ন কযা মা। প্রকক্ষল্প
মনভেক্ত নদী-মফক্ষদী নাজীফী মনক্ষাগ কক্ষয মফগত ১৫ ফছক্ষয এ ধযক্ষনয কাষ্টভাআড ড ফ্টযায মনভযাক্ষণয প্রা অংমক পর
ক্ষক্ষছ ভাত্র, মা নীমত মনধ যাযকক্ষদয ভক্ষন মডমজটার জময মফলক্ষ মফরূ ধাযণায জে মদক্ষক্ষছ।
২। ৯.৩ নথক্ষক ৯.৫ নুক্ষেক্ষদ ফমণ যত মানফান, মন্ত্রামত এফং পটযায-এয নস্পমমপক্ষকন অন্তজযামতক ফাজাক্ষয ঈক্ষয দ্রম্নত
মযফতযনীর া নগুক্ষরায ফতযভান নস্পমমপক্ষকন এ ভৄহুক্ষতয এ মনক্ষদ যমকায াক্ষথ ংক্ষমাজন কক্ষয নদা ভেমক্তংগত ক্ষফ না।
এজন্য পৃথকবাক্ষফ এয একটি Generic Specification া প্রস্ত্তত কযা ক্ষফ মা ত্র মনক্ষদ যমকায ং ফক্ষর গ্রণ
ক্ষফ।
মযমষ্ট-২
মডমজটার াক্ষবয কাক্ষজ মধদিয  নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট এয কভযকতযা  কভযচাযীক্ষদয মফত্মামযত দামত্ব  কতযব্য
ক। মধদিয  জময কভযকতযা-কভযচাযীক্ষদয সুমনমদ যষ্ট দামত্বাফরী
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১। ভামযচারক
দামত্ব
মযচারক জময)  মযচারক ভূমভ নযকড য) এয ক্ষমামগতা নদব্যাী মডমজটার জময কাম যক্রভ মযকল্পনা প্রণন, ফাস্তফান,
তদাযকী  যীমফেণ কযক্ষফন। নুক্ষেদ ১.৫ ফমণ যত দ্ধমতক্ষত ত্র মজঅআ ারনাগাদকযক্ষণ ব্যফস্থা গ্রণ কযক্ষফন।
২। মযচারক জময)
দামত্ব
মযচারক জময)-এয ামফ যক তোফধাক্ষন জময নুমফবাক্ষগয ীভানা মনধ যাযণ াখা কভযযত কভযকতযা-কভযচাযীগণ মজক্ষডটিক
কক্ষরার ননটাকয স্থান Establishment of Geodetic Control Network) -এয কাজ ম্পন্ন কযক্ষফন।
নমক্ষতু মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান Establishment of Geodetic Control Network) -এয
কাজটি ফাংরাক্ষদ জময মধদিক্ষযয াক্ষবয ফ ফাংরাক্ষদক্ষয), তাআ এ কাজটি কযায জন্য মতমন ফাংরাক্ষদ জময মধদিক্ষযয
াক্ষবয ফ ফাংরাক্ষদক্ষয) মনকট নথক্ষক প্রক্ষাজনী নুক্ষভাদন গ্রণ কযক্ষফন এমফ ফযাফয মধমাচন ক্ষত্রয খড়া: মযমষ্ট ১১)।
এছাড়া মতমন প্রমত মতন ভা ন্তয ন্তয কভক্ষে একফায ভাঠ ম যাক্ষ কভযযত একটি মজক্ষডটিক াক্ষবয দর ১ জন কযাম্প
মপায, ৩ জন মজক্ষডটিক াক্ষবযায, ১ জন ডাটা প্রক্ষয এফং ৬ জন খারাী)-এয ভাক্ষঠয কাজ মযদযন কযক্ষফন। ত্র মজঅআ
ারনাগাদকযক্ষণ মতমন ভামযচারকক্ষক প্রক্ষাজনী কামযগযী  মফক্ষলজ্ঞ যাভয প্রদান কযক্ষফন।
৩। মযচারক ভুমভ নযকড)য
দামত্ব:
মডমজটার জময কাম যক্রভ মফলক্ষ নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপায কর্তযক প্রণীত ঈক্ষজরাাযী মডমজটার জময কভযমযকল্পনা
নুক্ষভাদন প্রদান কযক্ষফন। নুক্ষভাদন যফতী ভাঠ নভৌসুক্ষভ মতমন ঈক্ত কভযমযকল্পনা ফাস্তফান তদাযকী  মযফীেন কক্ষয
প্রক্ষাজনী মনক্ষদ যনা জাযী কযক্ষফন। ত্র মজঅআ ারনাগাদকযক্ষণ মতমন ভামযচারকক্ষক প্রক্ষাজনী কামযগযী  মফক্ষলজ্ঞ যাভয
প্রদান কযক্ষফন।
৪। ঈ-মযচারক জময)
দামত্ব:
মযচারক জময)-এয মনক্ষদ যক্রক্ষভ ঈ-মযচারক জময) তঁয ধীনস্থ চাজয মপায ফাঈন্ডাযী), কাযী মযচারক জময)
এফং কযাম্প মপাযগণক্ষক মনক্ষ ভাঠ ম যাক্ষ মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান Establishment of Geodetic
Control Network) এয কাজ ম্পন্ন কযায মনমভত ফামল যক কভযমযকল্পনা প্রণন মধমাচন ক্ষত্রয খড়া: মযমষ্ট ১১)
এফং প্রক্ষাজনী ংখ্যক মজক্ষডটিক াক্ষবয দর ১ জন কযাম্প মপায, ৩ জন মজক্ষডটিক াক্ষবযায, ১ জন ডাটা প্রক্ষয এফং ৬
জন খারাী) গঠন কক্ষয তা নুক্ষভাদক্ষনয জন্য মযচারক জময)-এয মনকট নপ্রযণ কযক্ষফন। এছাড়া মতমন প্রমত দু’ভা ন্তয ন্তয
কভক্ষে একফায ভাঠ ম যাক্ষ কভযযত একটি মজক্ষডটিক াক্ষবয দর-এয ভাক্ষঠয কাজ মযদযন কযক্ষফন।

৫। ঈ-মযচারক ক্ষক্ষটরক্ষভন্ট াক্ষযন-১/২)
দামত্ব
মযচারক ভূমভ নযকড য) এয ামফ যক তোফধাক্ষন মতমন ঈক্ষজরাাযী কভযমযকল্পনা ফাস্তফান তদাযকী  যীমফেণ কযক্ষফন।
৬। চাজয মপায ফাঈন্ডাযী)/ কাযী মযচারক জময)
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দামত্ব
ঈ-মযচারক জময)-এয মনক্ষদ যক্রক্ষভ চাজয মপায ফাঈন্ডাযী)/ কাযী মযচারক জময)গণ তঁক্ষদয ধীনস্থ কযাম্প মপায
এফং াক্ষবযাযগণক্ষক মনক্ষ ভাঠ ম যাক্ষ মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান Establishment of Geodetic
Control Network)এয কাজ ম্পন্ন কযায মনমভত প্রণীত ফামল যক কভযমযকল্পনা ফাস্তফান কযক্ষফন। এছাড়া তঁযা প্রমত
ভাক্ষ কভক্ষে একফায ভাঠ ম যাক্ষ কভযযত একটি মজক্ষডটিক াক্ষবয দর-এয ভাক্ষঠয কাজ মযদযন কযক্ষফন।
খ। নক্ষটরক্ষভন্ট কভযকতযা/কভযচাযীক্ষদয সুমনমদ যষ্ট দামত্বাফরী
১। নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপায
দামত্ব
ভামযচারক্ষকয ামফ যক তত্বাফধাক্ষন এফং মনন্ত্রণাধীক্ষন নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপায তঁয নজাক্ষনয প্রধান প্রামনক, অমথ যক 
াক্ষযনার কভযকতযা মাক্ষফ দামত্ব ারন কযক্ষফন। তঁয মনন্ত্রণাধীণ এরাকা মডমজটার ভূমভ নযকড য  নকা প্রণক্ষনয জন্য
প্রাি/প্রািব্য প্রমমেত জনফর, মন্ত্রামত  প্রাংমগক ন্যান্য মফল মফক্ষফচনা কক্ষয কভযমযকল্পনা প্রণন কযক্ষফন। ঈক্ত
কভযমযকল্পনা স্তয -২ নথক্ষক স্তয -১০ এয কাজ ম্পন্ন কযায জন্য ত্র মজঅআ এয ৪.৪ নথক্ষক ৪.১১ নুক্ষেক্ষদ ফমণ যত কাম যক্রভ
ফাস্তফান মনমিত কযক্ষফন।
মতমন প্রমত ফছয জানুাযী-নপব্রম্নাযী ভাক্ষ নম কর এরাকা মডমজটার দ্ধমতক্ষত জময কযা প্রক্ষাজন তায তামরকা াক্ষবয অআন
১৮৭৫ এয ৩ ধাযা  প্রজাস্বত্ব অআক্ষনয ১৪৪ ৩) ধাযা নুমাী মধদিক্ষযয ভাধ্যক্ষভ ভূমভ ভন্ত্রণারক্ষয নুক্ষভাদক্ষনয জন্য নপ্রযণ
কযক্ষফন। যকায প্রস্তাফ নুক্ষভাদন কযক্ষর মতমন মধদিক্ষযয জময াখাক্ষক মযমষ্ট ১১-এ মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান
Establishment of Geodetic Control Network) এয জন্য প্রমত ফছয নভ ভাক্ষয ভক্ষধ্য মধমাচন প্রদান
কযক্ষফন। একআ াক্ষথ মতমন কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায কর্তযক মডমজট্যার জমযক্ষয স্তয -২ নথক্ষক স্তয -১০ ম যন্ত দামখরকৃত
কভযমযকল্পনা নুক্ষভাদন কযক্ষফন। মফমবন্ন ঈক্ষজরা নক্ষটরক্ষভন্ট মপক্ষ নুক্ষভামদত কভযমযকল্পনা নুমাী মডমজটার দ্ধমতক্ষত
ভাক্ষঠয জময কাম যক্রভ মযচামরত ক্ষে মকনা তা মতমন মনক্ষজ ভামক মযদযনসূচী নুমাী মযদযণ কযক্ষফন। এ ছাড়া চাজয
মপাযগণ এফং কামযগময ঈক্ষদষ্টায ভাধ্যক্ষভ তা মনমিত কযক্ষফন। মতমন তঁয নজাক্ষনয কর মডমজটার কাম যক্রভ ম্পন্ন কযায
জন্য দাফদ্ধ থাকক্ষফন।
২। চাজয মপায
দামত্ব
চাজয মপায নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয মনক্ষদ যাফরী নুমাী ঈক্ষজরা কাম যারক্ষয কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয ভাধ্যক্ষভ
মডমজটার ভূমভ জময কাম যক্রভ মথামথবাক্ষফ ফাস্তফামত ক্ষে মকনা তা মনমিত কযক্ষফন। মতমন যাময ভাঠ ম যাক্ষ কাযী
নক্ষটরক্ষভন্ট মপায, ঈ-কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায ন্যান্য কভযচাযীগক্ষণয কাক্ষজয তদাযমক কযক্ষফন। মতমন তঁয কর
কাম যক্রভ ম্পক্ষকয নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয মনকট যাময দাফদ্ধ থাকক্ষফন। মতমন কর মডমজটার ডাটায মথামথ মনযাতা
ব্যফস্থা গক্ষড় তুরক্ষফন এফং কর মডমজটার কাম যক্রক্ষভয মডট নট্রআর মনমভত যীো কক্ষয নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপায 
মধদিযক্ষক ফমত কযক্ষফন।
৩। দয কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায
দামত্ব
দয কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপায নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয দািমযক প্রামনক  াক্ষযনার) কাম যক্রক্ষভ ামফ যক
ক্ষমাগীতা প্রদান কযক্ষফন।
৪। কামযগময ঈক্ষদষ্টা
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দামত্ব
মতমন নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয কামযগময মফলক ঈক্ষদষ্টা। মতমন নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপক্ষয ধীন কর ঈক্ষজরা
মডমজটার দ্ধমতক্ষত চরভান জময াক্ষযন কামযগময মদক নথক্ষক ঠিকবাক্ষফ মযচামরত ক্ষে মকনা তা মনমিত কযক্ষফন।
৫। নকায
দামত্ব
ঈক্ষজরা নক্ষটরক্ষভন্ট মপক্ষয মডমজট্যার জময কাক্ষজয জন্য প্রক্ষাজনী রমজমষ্টক াক্ষাট য ংগ্র  ংযেক্ষন কাযী
নক্ষটরক্ষভন্ট মপাযক্ষক তা কযক্ষফন। কমম্পঈটাক্ষয নভৌজা তামরকা প্রস্ত্তমত, ভামক মযটাণ য প্রস্ত্তমত, ভামক নফতনমফর
প্রস্ত্ততকযণ, মফমবন্ন নযমজস্ট্ায ংযেণ দািমযক কর দামত্ব ারন কযক্ষফন। এছাড়া প্রক্ষাজক্ষন মতমন নম নকান মডমজটার
কাম যক্রক্ষভ ডাটা এমর াক্ষযটয মক্ষক্ষফ কাজ কযক্ষফন।
৬। নযকড যমকায
দামত্ব
ঈক্ষজরা নক্ষটরক্ষভন্ট মপক্ষয ভৄমদ্রত মডমজট্যার নযকড য ব্যফস্থানা  ংযেক্ষন কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপাযক্ষক তা কযক্ষফন।
এছাড়া প্রক্ষাজক্ষন মতমন নম নকান মডমজটার কাম যক্রক্ষভ ডাটা এমর াক্ষযটয মক্ষক্ষফ কাজ কযক্ষফন।
৭। নকায / নযকড য মকায, কমষ্ট-কাভ-নফি কাযী ফা খামযজ কাযীগণ মখন ডাটা এমর াক্ষযটয মক্ষক্ষফ কাজ কযক্ষফন
তখন তঁক্ষদয কযণী ক্ষে:
০১. ডাটা এমর াক্ষযটযগণ নযকড য প্রস্ত্তক্ষতয াাাম দ্রম্নত খমতান ডাটাক্ষফক্ষজ ভামরকানায তথ্য এমর কযায ব্যফস্থা গ্রণ
কযক্ষফন। ডাটাক্ষফক্ষজ এমরকৃত খমতাক্ষনয মনযাতায জন্য ংমিষ্ট াক্ষযটয দাী থাকক্ষফন। এক্ষেক্ষত্র মতমন নগান াাড য
ব্যফায কযক্ষফন মকংফা মনযাতা ব্যফস্থা ঠিকবাক্ষফ মনমিত কযক্ষফন;
০২. প্রমতটি াাড য নগান থাকক্ষফ। তক্ষফ তা নজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপায মকংফা তায ভক্ষনানীত কভযকতযায কাক্ষছ নগাক্ষন
যমেত থাকক্ষফ;
০৩. অমত, অীর, চুড়ান্ত মঁচ নম নকান স্তক্ষয নকান মযফতযন প্রক্ষাজন ক্ষর ংমিষ্ট কভযকতযায মরমখত অক্ষদ ছাড়া তা কযা
মাক্ষফ না। ফশ্যআ মরমখত অক্ষদফক্ষর ংক্ষাধন কযা মাক্ষফ এফং অক্ষদত্র ংযেণ কযক্ষত ক্ষফ। নআ াক্ষথ অক্ষদভক্ষর ংক্ষাধন
ংক্রান্ত নযমজষ্টায াক্ষযটয কর্তযক ংযমেত ক্ষফ;
০৪. চুড়ান্ত প্রকানায জন্য প্রমতটি খমতান প্রুপ যীো কযায জন্য ভৄদ্রণ কযক্ষত ক্ষফ এফং যীো প্রাি ভুর ংমিষ্ট কভযকতযায
মরমখত অক্ষদক্ষ পুনযা ংক্ষাধন কযক্ষত ক্ষফ, প্রক্ষাজক্ষন অক্ষদ ংযেণ কযক্ষত ক্ষফ;
০৫. ভুর ংক্ষাধন নক্ষল খমতান কম মনভানুমাী ভৄদ্রণ কযক্ষত ক্ষফ।
মযমষ্ট-৩
মডমজটার জমযক্ষয ক্ষন্ট-নকাড (Point-Code)
SL#

Objects/Point Name

Code

Descriptions

A. Control Point Codes (according to importance)
01

Permanent
Marks

Survey

PSM

Points treated as permanent survey
marks
with
three
dimensional
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SL#

Objects/Point Name

Code

Descriptions
coordinates (NEZ), mostly 1st& 2nd order
GPS pillars established by the Survey
of Bangladesh (SoB) identified as PSM.

02

Permanent Cadastral
Survey Marks

03

Traverse
Controls

04

Observation Point

Survey

PCSM

Points treated as Cadastral Survey
Control Marks (GPS point) with three
diamensional
Co-ordinates
(NEZ),
established by the DLRS in every
mouzas referenced from GPS pillars of
SoB identified as CSCM.

TSC

Traverse points (Temporary) as marked
in the field for fresh cadastral survey
referenced from PCSM of DLRS.

OP

Points
(Temporary)
used
for
observation for taking cadastral data.

B. Cadastral Boundary Feature Codes (Alphabetically)
05

Bil

BIL

Semi-large water-bodies

06

Canal

CNL

All types of Canals i.e., Khal etc.

07

Doba

DOBA

Semi-small water-bodies

08

Educational
Institutions

EDUI

All kinds of educational Institutions,
like
Schools,
Madrasas,
College,
Univarsities etc.

09

Embankment

EMKT

Large embankments for protecting
homesteads, crops, livestock, etc. from
floods.

10

Export Processing Zone

EPZ

Industrial zones, exclusively used for
producing export-oriented goods &
services.

11

ForestLand

FLAND

All kinds of forest lands

12

Garden

GRDN

All types of gardens

13

Gas line

GL

14

Gopat

15

Graveyard

Natural Gas Transmission Lines

GPT

Path for Cattle-driven cart

GYRD
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Muslim burial place

SL#

Objects/Point Name

Code

Descriptions

16

Ground

GND

All types of grounds mostly
ground, excluding Stadium

17

Halot

HLT

Path used by farmers for carrying
crops from field

18

Haor

HAOR

Large water-bodies

19

Hat-bazar

HTBR

Hat-bazar with Prominent peripheries

20

Hill

HILL

Hill & hilly areas

21

Homestead

HOME

Plots used as Homestead mainly in
rural areas

22

Hospital

HSPL

All types of health-care centres

23

Path

PATH

Self-used path

24

Patit land

25

Plot Boundary

26

Police Station

27

Ponds

POND

A pool of stagnant water

28

Railway

RLWY

Railway both Metre-gauge & Broadgauge

29

River

RVR

30

Road

ROAD

All types of Road

31

Stadium

STDM

Play ground with permanent seating
arrangement (Gallery) for audiences
around the field

32

Training Institution

TRGI

All types of Technical Training Centre

33

Union Parishad

34

Upozila Parishad

PTL

play

Uncultivated land

PLTBDY Paddy field, Bhita, Plot when treated as
Plot with Specific Demarcation
PS

Thana Headquarters

Long water-bodies
flow or not

with

continuous

UP

First Administrative Unit of local
government in the rural areas run by
elected representatives

UZP

Upozila Parishad headed by elected
Chairman
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SL#
35

Objects/Point Name
Zilla Parishad

Code

Descriptions

ZP

Zilla Parishad headed by a Chairman

C. Non-Cadastral Feature Codes (Alphabetically)
36

Buildings

BLDG

All types of Buildings including highrise

37

Church

CRCH

Place of worship
Community

38

Cinema Hall

39

Dargah

40

Electric Pole

41

Mosque

MOSQ

Place
for
community

43

Pagoda

PGDA

Place
of
community

42

Shasman

SHSM

Place for burning dead bodies of Hindu
community

44

Temple

TMPL

Place of worship for Hindu Community

45

Tin

TIN

Tinshed semi-pacca building

46

Tower

TWR

TelecommunicationTower

CH

for

Christian

Amusement Hall for movie pictures

DRGH
ELP

Grave of famous muslim-saints
Electricity Distribution Pole

মযমষ্ট -৪

51

worship

worship

for

for

Muslim

Buddhist

প্রাআভাযী মজক্ষডটিক মরায এয নকা

Figure - 5

PRIMARY CONTROL
SEMP 1.4.2
SPECIFICATION OF PILLAR TO BE CONSTRUCTED FOR CONTROL POINT
PALAS, NARSHINDI

6" - 21"Ø Center rod from top

1
4"Ø

Ring @ 6" c/c

4 -21"Ø rod

3
8"

Ø @ 6" c/c bothways

Brick soling

DLRS

01
2003
SEMP
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ন নক্ষকন্ডাযী মজক্ষডটিক মরায এয
SECONDARY CONTROL
SEMP 1.4.2
SPECIFICATION OF PILLAR TO BE CONSTRUCTED FOR CONTROL POINT
PALAS, NARSHINDI

6" - 21"Ø Center rod from top

1
4"Ø

Ring @ 6" c/c

4 - 38"Ø rod

3
8"

101
2003
DLRS
SEMP
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Ø 4 Nos bothways

Figure - 6

মযমষ্ট -৫
নভৌজা মত্র-ীভানা মরায

মযমষ্ট -৬
54

নভৌজা মত্র-ীভানা মরাক্ষযয আমিমনামযং ড্রআং

মযমষ্ট -৭
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ভামরকানা  দখর ংক্রান্ত তথ্য মফফযণী পযভ
নভৌজায নাভ

নজ,এর নং প্রত্মামফত)

থানা

নজরা

মট নং

খমতান নং :দাগ নং
ম এ/এ এ

অয এ

ম্যা নুমাী)

জমভয নেণী

জমভয মযভান

ার

ম্যা নুমাী)

দখরকাক্ষযয নাভ,মতায নাভ  ঠিকানাঃ
ভামরকানায সূত্র
ামযভক্ষর
কাায াময)

পূফ য নযকড য
খমতান নং)

ক্রভক্ষর
দমরর নং 
তামযখ)

দান/ঈআর/ক্ষফাভক্ষর
দমরর নং 
তামযখ)

দা মফলক
ফন্ধক/স্থাী মরজ/ঈআর/ দাফদ্ধতা/ চরাচক্ষরয মধকায / ন্যান্য
দখরকায/প্রমতমনমধয স্বােয  তামযখঃ
নভাফাআর নম্বযাক্ষবযাক্ষযয নাভ,স্বােযঃ
ক্ষভাফাআর  আক্ষভআর)

মযমষ্ট -৮
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ফক্ষন্দাফস্তভক্ষর
দমরর/ফযাদ্ধ ত্র)

ন্যান্য

মডমজটার ফদয নযমজষ্টায
কাযী নক্ষটরক্ষভন্ট মপাক্ষযয কাম যার
ঈক্ষজরা/থানা- . . . . . . . . . . . . . . .

ফদয নং

তামযখঃ

নভৌজা- . . . . . . . . . . . . . . . . . .

নজ এর নং . . . . . . . . . .

নজরা- . . . . . . . . . . . . . .

তপমর - ১
ফদযভুক্ত দাগ/দাগভৄ
ফতযভান দাগ
দাগ নং

এমযা

দখর মফলক

তমর ১ ফমণ যত দাগ/দাগভ ক্ষযজমভন মযভা কক্ষয অগাভী. . . . . . . . . . . . . তামযক্ষখয ভক্ষধ্য াক্ষবয মযভা পট কম)
ডাটা প্রক্ষক্ষযয মনকট নপ্রযক্ষণয জন্য জনাফ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . নক মনক্ষদ য নদা ক্ষরা।

তমদক/অমত/অীর মপায
নাভ  দফীভেক্ত ীর)

অক্ষদানুমাী ক্ষযজমভন মযভা কক্ষয ংক্ষামধত াক্ষবয মযভা পট কম) ডাটা প্রক্ষক্ষযয মনকট নপ্রমযত ক্ষক্ষছ।
াক্ষবযায/মযভাকাযী
নাভ  দফীভেক্ত ীর)
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তপমর - ২
ফদয ভাি দাগ/দাগভৄ
ফদয ভাি দাগ  ংক্ষামধত এমযা
দাগ নং

এমযা

দখর মফলক

াক্ষবযায কর্তযক দামখরকৃত াক্ষবয মযভা নুাী পৃথক পাআক্ষর নকা ডাটা প্রক্ষ নক্ষল তমর- ২নত ংক্ষামধত দাগ  এমযা
নুক্ষভাদক্ষনয জন্য ন কযা ক্ষরা।
ডাটা প্রক্ষয
নাভ  দফীভেক্ত ীর)
াক্ষবযাক্ষযয দামখরকৃত াক্ষবয মযভা এফং ডাটা প্রক্ষয কর্তযক প্রক্ষ নক্ষল দামখরকৃত ংক্ষামধত মযভা যীো নক্ষল
নুক্ষভাদন/ ফামতর কযা ক্ষরা।

তমদক/অমত/অীর মপায
নাভ  দফীভেক্ত ীর)
তমদক/অমত/অীর মপায কর্তযক মনক্ষদ যমত ক্ষ তপমর ফমণ যত ংক্ষামধত মযভা নুমাী ভর মডমজটার নকা/
ডাটাক্ষফক্ষজ ংক্ষাধন কযা ক্ষরা।
ডাটা প্রক্ষয
নাভ  দফীভেক্ত ীর)
নদখরাভ। নমথক্ষত মথামথবাক্ষফ ংযেণ করুন।

তমদক/অমত/অীর মপায
নাভ  দফীভেক্ত
ীর)
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মযমষ্ট -৯
মডমজটার ভূমভ জময কাক্ষজয প্রভা

স্তয

কাজ

প্রমত কাম যমদফ

স্তয-১

০১। মজক্ষডটিক াক্ষবয কক্ষরার ক্ষন্ট
নযমককযণ

১০টি

স্তয -১

০২। মজক্ষডটিক াক্ষবয মরায স্থা্ন

স্তয -১

০৩। মজক্ষডটিক াক্ষবয ক্ষন্ট ডাটা
কাক্ষরকন

১৫টি

স্তয -১

০৪। মজক্ষডটিক াক্ষবয ডাটা প্রক্ষমং

৪৫টি ক্ষন্ট

স্তয -২

০৫। কযাডাস্ট্রার ডাটা কাক্ষরকনঃ
এরাকামবমতক

স্তয -২

০৬। কযাডাস্ট্রার ডাটা প্রক্ষমং:
এরাকামবমতক

স্তয -২

০৭। মপল্ড বযামযমপক্ষকন

স্তয -২

০৮। মডমজট্যার যতার

প্রমত ১০০ একয
মকংফা ৪০.৪৭
নক্টক্ষয কভেে
৫০০ মভটায

স্তয -৩

০৯। খানাপুযী-বুঝাযত

৬০ দাগ

স্তয -৪

১০। তমদক

৬০ খমতান

তমদক মপায

স্তয -৫

১১। তমদক্ষকাতয মঁচ

৮০টি খমতান

তমদক্ষকাতয মঁচ ংমিষ্ট কভযকতযা-কভযচাযী

স্তয -৬

১২। খড়া প্রকানা

--

স্তয -৭

১২। অমত শুনামন

১৫ টি নক

অমত মপায

স্তয -৮

১৩। অীর শুনামন

১০টি নক

অীর মপায

স্তয -৯

১৪। চুড়ান্ত মঁচ: খমতান
১৫। নকা

ডাটাক্ষফআক্ষজ খমতান এমর

দা-দামত্ব
প্রমত নট মজক্ষডটিক াক্ষবযায

প্রমত নভৌসুক্ষভ মচমিত ঈক্ষজরা নক্ষটরক্ষভন্ট মপ
কর মরায
ক্ষমামগতা)

৩০০ নথক্ষক ৪০০
ক্ষন্ট

৮০০-১০০০ ক্ষন্ট
৮০ দাগ

আঈএন এয

প্রমত নট মজক্ষডটিক াক্ষবযায
প্রমতজন মজক্ষডটিক াক্ষবয ডাটা প্রক্ষয
প্রমতজন কযাডাস্ট্রার াক্ষবযায

প্রমতজন কযাডাস্ট্রার াক্ষবয ডাটা প্রক্ষয ক্ষফ যাচ্চ ৩
জন াক্ষবযাক্ষযয ডাটা প্রক্ষ কযক্ষফন)
প্রমত নট কযাডাস্ট্রার াক্ষবযায
প্রমতজন াফ এএ ১জন াক্ষবযাক্ষযয ংগৃমত
ডাটায ৫% ডাটা ক্ষযজমভক্ষন যীোপূফ যক এয
গুণগতভান মাচাআ কযক্ষফন। এভক্ষ ৫% এয নফী
ভুর াা নগক্ষর মতমন াক্ষবযাযক্ষক পুনযা
কযাডযাস্ট্রার ডাটা ংগ্র কযক্ষত মনক্ষদ য প্রদান
কযক্ষফন।
প্রমত নট কযাডাস্ট্রার াক্ষবযায

----

৮০টি খমতান

মঁচ াখায ংমিষ্ট কভযকতযা/কভযচাযী

৫ টি

ড্রাপটম্যান/কযাডাস্ট্রার ডাটা প্রক্ষয

৮০টি খমতান
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ডাটা এমর াক্ষযটয

মযমষ্ট ১০
াক্ষবয ফ ফাংরাক্ষদ এয মনকট মযকুআমজন ত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাক্ষদ যকায
ভূমভ নযকড য  জময মধদিয
২৮ ীদ তাজঈদ্দীন অভদ যণী,
নতজগঁ, ঢাকা-১২০৮।
স্মাযক নং------------------------------------

তামযখ:-----/-----/-------মি:

মফল:- মডমজটার দ্ধমতক্ষত াযাক্ষদক্ষয ভূমভ জময কাম যক্রভ মযচারনায জন্য নভৌজা স্তক্ষয মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয
স্থাক্ষনয Establishment of Geodetic Control Network) নুভমত প্রদান প্রংক্ষগ।
ঈভে যক্ত মফলক্ষ অনায দ দৃমষ্ট অকল যণ পূফফ যক জানাক্ষনা মাক্ষে নম, যকায চরমত ২০-- - -- থ য ফছয ক্ষত ম যাক্রক্ষভ
াযাক্ষদক্ষয মডমজটার দ্ধমতক্ষত ভূমভ জমযক্ষয ভাধ্যক্ষভ নকা  খমতান প্রণক্ষনয কাজ ম্পন্ন কযায জন্য ঈক্ষদ্যাগ গ্রণ কক্ষযক্ষছ।
ভূমভ জমযক্ষয ভাধ্যক্ষভ কযাডাস্ট্রার নকা  খমতান প্রণক্ষনয কাজটি ভূমভ নযকড য  জময মধদিক্ষযয। মডমজটার দ্ধমতক্ষত ভূমভ
জময কাজ মযচারনা কযক্ষত ক্ষর াযাক্ষদক্ষয ফগুক্ষরা নভৌজা মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান Establishment
of Geodetic Control Network) / াভযাক্ষনন্ট কযাডাস্ট্রার াক্ষবয ভাকয ফা PSCM কযা একান্তআ প্রক্ষাজন। মকন্তু
মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান Establishment of Geodetic Control Network) কযায ভর
দামত্ব ফাংরাক্ষদ জময মধদিয াক্ষবয ফ ফাংরাক্ষদ)-এয। এয মযক্ষপ্রমেক্ষত অনায মধদিক্ষযয দামত্বপ্রাি ংমিষ্ট
কভযকতযাগক্ষণয াক্ষথ নানুষ্ঠামনক অক্ষরাচনায ভাধ্যক্ষভ জানা মগক্ষক্ষছ নম, নভৌজা স্তক্ষয মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থাক্ষনয
Establishment of Geodetic Control Network) কাজটি ফাংরাক্ষদ জময মধদিয াক্ষবয ফ
ফাংরাক্ষদ)-এয ফতযভান এফং মনকট বমফষ্যক্ষতয নকান মযকল্পনা ন্ত:ভূযক্ত ননআ।
এভতাফস্থা, ভূমভ নযকড য  জময মধদিয কর্তযক ম যাক্রক্ষভ াযাক্ষদক্ষয মডমজটার দ্ধমতক্ষত ভূমভ জমযক্ষয ভাধ্যক্ষভ
নকা  খমতান প্রণক্ষনয কাজ ম্পন্ন কযায রক্ষেয জরুযী মবমতক্ষত নভৌজা স্তক্ষয মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান
Establishment of Geodetic Control Network) কযায মনমভত নুভমত প্রদান কযায জন্য মফন
নুক্ষযাধ কযা ক্ষরা।
-------------------------)
মযচারক জময)
নপান: ৮১১৩০১৫ ঃ)
াক্ষবযায নজনাক্ষযর,
ফাংরাক্ষদ জময মধদিয,
২৯ ীদ তাজঈদ্দীন অভদ যণী
নতজগঁ, ঢাকা-১২০৮।
[ দৃমষ্ট অকল যণ:-মযচারক প্রমতযো াক্ষবয মযদিয)]
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মযমষ্ট ১১
মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান Establishment of Geodetic Control Network)এয কাজ ম্পন্ন
কযায জন্য মধমাচন Requisition) প্রদান/ ংগ্র

যকায কর্তযক াক্ষবয অআন ১৮৭৫ এয ৩ ধাযা  প্রজাস্বত্ব অআক্ষনয ১৪৪ ৩) ধাযা নুমাী যকাযী নগক্ষজক্ষট প্রকামত তামরকায
মবমতক্ষত মযচারক জময),ক্ষজানার নক্ষটরক্ষভন্ট মপাযগক্ষণয মনকট নথক্ষক মনম্নফমণ যত ছক্ষক মধমাচন Requisition)
ংগ্র কক্ষয ন নুমাী মজক্ষডটিক কক্ষরার ননটাকয স্থান Establishment of Geodetic Control
Network) এয কাজ ম্পন্ন কযক্ষত াক্ষযন।

ক্রমভক
নং

নজানার
নক্ষটরক্ষভন্ট
মপক্ষয
নাভ

মফবাক্ষগয
নাভ

নজরায
নাভ

১

২

৩

৪

ঈক্ষজরা/

নভৌজায নাভ

জমযক্ষয
নাভ
নজ,এর,
নম্বয

এমযা

ভন্তব্য

৬

৭

৮

৯

থানায নাভ

৫

-৬০মযমষ্ট ১২
নভৌজায যকাযী খা জমভয তামরকা পযভ
নভৌজায নাভ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . নজ, এর, নং . . . . . . . . . . .

ঈক্ষজরা / থানায নাভ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . নজরা: . . . . . . . . . . . . . .

ক্রঃ নং

দাগ নম্বয

জমভয নেণী

জমভয মযভান
নক্টয

এয

একয

ভন্তব্য
তাং

াফমরক আজক্ষভন্ট 
ন্যান্য)

০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
নভাট জমভ =

দামত্ব প্রাি কভযকতযায স্বােয  ীর
-৬১-

মযমষ্ট- ১৩
চুড়ান্ত প্রকানায প্রতযন ত্র নভনা)

প্রতযন কযা মাআক্ষতক্ষছ নম, ১৯৫০ ক্ষনয যাষ্ট্রী জযন  প্রজাত্ব অআক্ষনয ১৪৪ ৭) ধাযা ভক্ষত এফং ১৯৫৫ ক্ষনয প্রজাত্ব
মফমধভারায ৩২ ৩৩ মফমধভক্ষত ঢাকা নজরাধীন াবায ঈক্ষজরায ১ নং কভরাপুয নভৌজায ১-৫০০) = ৫০০টি প্রণীত
খমতান ম্বমরত মনভণফমণ যত খমতান ফাক্ষদ নভৌজায চুড়ান্ত প্রকানা নদা ক্ষরা।

প্রকানা ফমভূযত খমতানভ মমদ থাক্ষক) :
১। যীটজমনত কাযক্ষন খমতান নং--,--,---,---,---) = -- - কথা ----) টি।
২। ফামতর খমতান খমতান নং---,---,---,--,---) = -- - কথা ----- ) টি।
প্রকানা ফমভূযত নভাট খমতান ংখ্যাঃ ------ কথা ------- ) টি।

চুড়ান্ত প্রকানা মপায
নাভ, দফী  স্বােয)

-৬২-

নক্টয  একযভেক্ত নতুন খমতাক্ষনয নভনা
মডমজট্যার খমতান
ফরম

৫৪৬২ (

ম র র ম tমফবাগঃ . . . . . . . . . . .
ম
র ম, ম
র
মও

)
(
/

)
...........
মর

১

/

................

২

র

. ............

মর

৩

৪

র ম
………… র ম

..............
র ম
...............
ম র ম .............

৫

র ম

৬

এয
৮

.এ . ..
মর রম
একয
৯

তাং
১০

ম

।

[*নভনা স্বরুঃ তক্ষফ ফতযভান প্রচমরত খমতাক্ষনয অদক্ষর মযফতযনক্ষমাগ্য]

নক্টয
৭

।

ম
-৬৩-

ম

ম

.............

......................

ম
১১

