
(খসড়া) 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

িম ম ণালয় 
খাসজিম -১  

 
অ িষ খাসজিম ব াপনা ও বে াব  সংেশািধত নীিতমালা’২০১৪ এর িবষেয় গত 

১৭.০৪.২০১৪ তািরখ বলা ১০.০০ ঘ কায় অ ি ত সভার কাযিববরণীঃ- 
 
 ১৭/০৪/২০১৪ তািরখ বলা ১০.০০ ঘ কায় িম ম ণালেয়র িসিনয়র সিচেবর সভাপিতে  
অ িষ খাসজিম ব াপনা ও বে াব  নীিতমালা’২০১৪ সংেশাধেনর িবষেয় গ ত কিম র সভা 
অ ি ত হয়। সভায় িন বিণত কমকতাগণ উপি ত িছেলনঃ- 
 

িমক 
নং 

নাম পদবী 

০১ জনাব মাঃ ই াহীম হােসন খান অিতির  সিচব (আইন), িম ম ণালয়। 
০২ জনাব মাঃ নািসর উি ন আহেমদ -সিচব ( শাসন), িম ম ণালয়। 
০৩ জনাব ফেয়জ আহ দ -সিচব, পিরেবশ ও বন ম ণালয়। 
০৪ জনাব তপন মার সরকার -সিচব, িম ম ণালয়। 
০৫ জনাব এ,এম, সাই ল ইসলাম উপসিচব,  মৎ  ও ািণ স দ ম ণালয়। 
০৬ জনাবা উে  ল ম উপসিচব, আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ঃ। 
০৭ জনাব মাঃ আির ল ইসলাম সহকারী ধান, িষ ম ণালয়। 

 
০২।  সভাপিত সভার েত সকলেক াগত জািনেয় সভার িবষয়ব  উপ াপেনর জ  অ েরাধ করেল 

উপি ত কমকতাগণ িনে া  িস াে র িবষেয় একমত পাষণ কেরন।  
 
অ ে দ ািবত নীিতমালার সংি  

অ ে দ 

সংেশািধত/ন ন াব পািরশ 

২.০ (ক) দেশর চার  মে াপিলটন 
এলাকায় সকল পৗর এলাকায় 
এবং সকল থানা সদর বতমান 
নীিতমালা অ যায়ী শহরা ল 
িহসােব িবেবিচত হইেব।  এই 
সকল এলাকা  িষেযা  
জিম ও অ িষ খাসজিম 
িহসােব িবেবিচত হইেব। ইহার 
বািহের অবি ত িষেযা  
জিম বােদ অ া  সকল জিম 

২.০ (ক) দেশর সকল িস  
কেপােরশন, জলা শহর, 
সকল পৗর এলাকা এবং 
সকল উপেজলা সদর বতমান 
নীতমালা অ যায়ী শহর অ ল 
িহসােব িবেবিচত হইেব। ইহার 
বািহের অবি ত িষেযা  
জিম বােদ অ া  সকল 
খাসজিম অ িষ খাসজিম 
িহসােব িবেবিচত হইেব।  

েবর নীিতমালা 
িত াপন 



অ িষ খাসজিম িহসােব 
িবেবিচত হইেব।  

২.(খ) 

 

 য সকল থানা সদের পৗরসভা 
আেছ স সকল থানার ে  
পৗরসভার এলাকা এবং 

অ া  থানার ে  জলা 
শাসক ক ক িবভাগীয় 

কিমশনােরর িলিখত ব-
অ েমাদন েম িচি ত 
এলাকােক থানা সদর এলাকা 
িহসােব গ  করা হইেব। জলা 

শাসকগণ এই নীিতমালা 
জারীর তািরখ হইেত ১৮০ 
িদেনর মে  পৗরসভা নাই 
এমন সকল থানা সদেরর 
সীমানা িচি ত করার কায 
স দান কিরেবন। অব  
পরবত েত যিদ কান থানা 
সদের পৗরসভা িত া করা 
হয় তাহা হইেল পৗরসভা 

িতি ত হওয়ার তািরখ হইেত 
পৗরসভা এলাকােকই ঐ থানার 

থানা সদর িহসােব িবেবচনা 
করা হইেব।  

২(খ) য সকল উপেজলা 
সদের পৗরসভা আেছ স 
সকল উপেজলার ে  জলা 

শাসক ক ক িবভাগীয় 
কিমশনােরর িলিখত ব 
অ েমাদন েম উপেজলা সদর 
িহসােব িচি ত এলাকােক 
উপেজলা সদর এলাকা িহসােব 
গ  করা হইেব।  

েবর নীিতমালা 
িত াপন 

২.(গ) বাজার দরঃ- চিলত িনয়েম 
িনধািরত েকই বাজার দর 
িহসােব গ  করা হইেব’’। 

বাজার দরঃ- চিলত িনয়েম 
িনধািরত েকই বাজার দর 
িহসােব গ  করা হইেব’’। 

েবর নীিতমালায় 
িত াপন 

২.(ঘ) ২.০ (ঘ) ন ন াব 
বে াবে র ময়াদঃ- 

২.০ (ঘ) দীঘেময়ািদ 
বে াবে র ময়াদঃ- 
দীঘেময়ািদ বে াব  ৩০ 
(ি শ) বৎসর ময়াদী হইেব। 
তৎপর ইহা িচর ায়ী 
(Perpetuity) বে াব  
িহসােব িবেবিচত হইেব। 

েময়াদী বে াব  হইেব 
৫(প চ( বৎসেরর জ । 

দীঘেময়ািদ বে াবে র 
ময়াদঃ- দীঘেময়ািদ 

বে াব  ৩০ (ি শ) 
বৎসর ময়াদী হইেব। 
তেব ৩০ (ি শ) বৎসর 
অিত া হওয়ার পর 
ি তীয় বার নবায়ন করা 
হইেল নরায় নবায়েনর 

েয়াজন হইেব না। ইহা 
িচর ায়ী (Perpetuity) 
বে াব  িহেসেব 
িবেবিচত হইেব। 



৩.(ক) ’’ সরকাির েয়াজেন য কান 
সরকাির দ র বা সং ােক 
অ িষ খাসজিম বে াব  
দওয়া যাইেব। তেব সই 

ে  বাজার দর অ যায়ী 
জিমর উপ   পিরেশাধ 
কিরেত হইেব’’। 

৩.০(ক) সরকাির েয়াজেন 
য কান সরকাির দ র বা 

সং ােক অ িষ খাসজিম 
বে াব  দওয়া যাইেব। তেব 
সই ে  বাজার দর 

অ যায়ী জিমর  পিরেশাধ 
কিরেত হইেব।  

 

৩.(খ) ’’ধম য় উপাসনালয়, 
এিতমখানা, কবর ান ও 

শানঘাট াপেনর জ  
পিরমাণ মত জিম বে াব  
দওয়া যাইেব। এই ে  

বাজার দর অ যায়ী জিমর  
িনধারণ কিরয়া িনধািরত 

ে র ১০% ে  বে াব  
দওয়া যাইেব। 

৩.০(খ) সাবজনীন বহােরর 
উে ে  ধম য় উপাসনালয়, 
ঈদগাহ, কবর ান, শানঘাট 

াপন ও অ া  
ধমাবল ীেদর সৎকােরর জ  
পিরমাণ মত জিম বে াব  
দওয়া যাইেব। এই ে  

জিমর বাজার দেরর ১০% 
ে  বে াব  দওয়া যাইেব।  

েবর নীিতমালায় 
িত াপন  

২.(গ) ’’িশ া িত ােনর জ  
পিরমাণ মত জিম িনধািরত, 

ে র ১০% ে  বে াব  
দওয়া হইেব। ’’ 

৩.(গ) সরকার ক ক ী িত 
া  িশ া িত ােনর জ  

িশ া ম ণালয় ক ক 
িনধািরত জিমর িসিলং 
মাতােবক বাজার দেরর 

১০% ে  জিম বে াব  
দান করা যাইেব।  

বািণিজ ক িভি েত পিরচািলত 
বসরকাির িশ া িত ান এই 
েযাগ া  হইেব না। 

এইে ে  বাজার দর অ যািয় 
িনধািরত ে  বে াব  দয়া 
যাইেব।  

েবর নীিতমালায় বহাল 

৩.(ঘ) ’’ া িতক েযাগজিনত 
কারেণ িত  ও সরকার 
ক ক বধভােব নবািসত 
লাকজনেক সংি  জিম 

সরকােরর অ  কান েয়াজেন 
না লািগেল দখল িবেবচনায় 
আিনয়া পিরবার িত সেবা  
০.০৫ (প চ শতাংশ) জিম 
দ ঘেময়াদী বে াব  দওয়া 
যাইেব। তেব নারায়ণগ সহ 

৩.(ঘ) া িতক েযাগজিনত 
কারেণ িত  লাকজনেক 
সংি  এলাকার খাসজিম 
সরকােরর অ  কান 

েয়াজেন না লািগেল িস  
কেপােরশন এলাকার বািহের 
পিরবার িত সেবা  ৫ (প চ) 
শতাংশ জিম িবনা ে  
অ ায়ীভােব বরা  দওয়া 
যাইেব। 

েবর নীিতমালায় 
িত াপন 



ঢাকা মে াপিলটন এলাকায় 
এবং চ াম মে াপিলটন 
এলাকায় এই ধরেণর বে াব  
দওয়া যাইেব না’’। 

৩.(ঙ) ’’িবিশ  িশ ািবদ, কিব, 
সািহিত ক বা জাতীয় পযােয় 
িনজ অবদােনর জ  
িবেশষভােব ী ত ি েক 
সরকার ধােনর 
অ েমাদন েম মে াপিলটন 
এলাকায় সেবা  ০.০৫ একর 
(প চ শতাংশ) এবং 
মে াপিলটন এলাকার বািহের 

সেবা  ০.০৮ একর (আট 
শতাংশ পয  জিম বাজার দের 
বে াব  দওয়া যাইেব। তেব 
এই ে  সরকার ধান ই া 
কিরেল রয়াতী ে  
বে াবে র আেদশ িদেত 
পািরেবন’’।  

৩.(ঙ) ’’িবিশ  িশ ািবদ, 
িবিশ  কিব, সািহিত ক বা 
জাতীয় পযােয় িনজ অবদােনর 
জ  িবেশষভােব ী ত 

ি েক সরকার ধােনর 
অ েমাদন েম মে াপিলটন 
এলাকায় সেবা  ০.০৫ একর 
(প চ শতাংশ) এবং 
মে াপিলটন এলাকার বািহের 

সেবা  ০.০৮ একর (আট 
শতাংশ) পয  জিম বাজার 
দের বে াব  দওয়া যাইেব। 
তেব এই ে  সরকার ধান 
ই া কিরেল রয়াতী ে  
বে াবে র আেদশ িদেত 
পািরেবন’’। 
৩.(ঙ) শহীদ ি েযা ার  

ী/স ান ( যৗথভােব) 
াহত/ খতাব া / পৗর 

এলাকায় সেবা  ৫(প চ) 
শতাংশ জিম এবং পৗর 
এলাকার বাইের সেবা  ০.১০ 
(দশ শতাংশ) জিম বাজার 
দেরর ১০% ে  বে াব  
দওয়া যাইেব।  

’’িবিশ  িশ ািবদ, 
িবিশ  কিব, সািহিত ক 
বা জাতীয় পযােয় িনজ 
অবদােনর জ  
িবেশষভােব ী ত 

ি েক সরকার 
ধােনর অ েমাদন েম 

মে াপিলটন এলাকায় 
সেবা  ০.০৫ একর (প চ 
শতাংশ) এবং 
মে াপিলটন এলাকার 

বািহের সেবা  ০.০৮ 
একর (আট শতাংশ) 
পয  জিম বাজার দের 
বে াব  দওয়া যাইেব। 
তেব এই ে  সরকার 

ধান ই া কিরেল 
রয়াতী ে  বে াবে র 

আেদশ িদেত পািরেবন’’। 
৩.(ঙ)শহীদ ি েযা ার  

ী/স ান/বাবা/মা/ 
াহত / খতাব া  

ি েযা া পৗর এলাকায়  
সেবা  ৫(প চ) শতাংশ 
এবং পৗর এলাকার 
বািহের সেবা  ১০ (দশ 
শতাংশ) জিম বাজার 

ে  বে াব  দওয়া 
যাইেব।  

৩.(চ) ’’ বাসী বাংলােদশীরা যিদ 
রিজি ত সমবায় এর 

মা েম ব তল িবিশ  ভবন 
িনমাণ ( পে  ৫ তলা ভবন 
হইেত হইেব) এর জিম 
বে াব  িনেত চান তাহা হইেল 

৩.০(চ) ’’ বাসী বাংলােদশীরা 
যিদ রিজি ত সমবায় এর 
মা েম ব তল িবিশ  ভবন 
িনমাণ ( পে  ৫ তলা 
ভবন হইেত হইেব) এর জিম 
বে াব  িনেত চান তাহা 

 



তাহািদগেক মে াপিলটন 
এলাকায় সেবা  ১.০০ একর 
এবং জলা শহের ৩.০০ একর 
পয  জিম বে াব  দওয়া 
যাইেব। তেব এই ে  
তাহােদরেক জিমর স দয়  
বেদিশক ায় পিরেশাধ 

কিরেত হইেব এবং তাহােদর 
দেল একই পিরবােরর 
একজেনর বিশ সদ  থািকেত 
পািরেবন না। ব তল িবিশ  
ভবেনর জ  িত ২ ( ই- জন 
সদে র জ  ০.০২৫ একর 
িহসােব জিমর পিরমাণ িনধারণ 
কিরয়া ব াব  দওয়া 
হইেব।’’ 

হইেল তাহািদগেক 
মে াপিলটন এলাকায় সেবা  

১.০০ একর এবং জলা শহের 
৩.০০ একর পয  জিম 
বে াব  দওয়া যাইেব। তেব 
এই ে  তাহােদরেক জিমর 
স দয়  বেদিশক ায় 
পিরেশাধ কিরেত হইেব এবং 
তাহােদর দেল একই 
পিরবােরর একজেনর বিশ 
সদ  থািকেত পািরেবন না। 
ব তল িবিশ  ভবেনর ে  

িত সদে র জ  ১.২৫ 
শতাংশ িহসােব ৬.২৫ শতাংশ 
জিম ৫(প চ) জনেক 
দীঘেময়াদী বে াব  দওয়া 
হইেব।  

৩.(ছ) ’’শহর এলাকায় বািহের িশ  
াপেনর জ  আেবদনকারী 

যিদ মাট েয়াজনীয জিমর 
৩/৪ অংশ িনেজ সং হ কেরন। 
তাহা হইেল সেবা  ১/৪ অংশ 
পিরমাণ সংল  খাসজিম 
বাজার দের বে াব  দওয়া 
যাইেব।’’ 

৩.০(ছ) শহর এলাকার বািহের 
কান িশ  মািলকেক িশ  

স সারেণর জ  তার িনজ  
জিম সংল  খাসজিম 
বে াব  দওয়া যাইেব। এই 

ে  তার মািলকানাধীন 
জিমর সেবা  ৫০% পিরমাণ 
জিম বাজার দের বে াব  
দওয়া যাইেব।  

 

৩.(জ) ’’অ তঃ ১০ বৎসেরর বশী 
সময় ধিরয়া িনয়িমত ভােব 
সরকারী পাওনা পিরেশাধ 
কিরয়া একসনা লীজ েল 
জিমর দখেল আেছন এমন 
লাকেদর - ক সেবা  ০.০৫ 

(প চ শতাংশ) জিম বাজারেদর 
বে াব  দওয়া যাইেব। 
উে , নীিতমালার উ  ধারায় 
বিণত একসনা লীেজর 
ময়াদকাল ১০ বৎসেরর েল 

৫ বৎসর হইেব বিলয়া 
সংেশাধন করা হইয়ােছ।’’ 

৩.(জ) ১৫/১১/১৯৯৮ 
তািরেখর পর হইেত একসনা 
বে াব  না থাকায় এই 
অ ে দ িব  হইেব।  

বতমােন একসনা লীজ 
চা  নাই। জিমর 
মািলকানা বজায় রাখার 

ােন একসনা বে াব  
চা  কিরয়া ল 
নীিতমালা অ সরণ করা 
যাইেত পাের। 



৩.(ঝ) ’’ য সকল অিধ হণ ত জিম 
নঃ হেণর  মা েম খাস করা 

হইয়ােছ বা হইেব সই সকল  
জিমর ল মািলক বা তাহার 
বধ উ রািধকারীেদরেক 
িত রণ বাবদ দ  অথ 

সম য় না কিরয়া বাজার দের 
মে াপিলটন এলাকায়  সেবা  

০.০৮ একর (আট শতাংশ) 
জলা ও থানা সদের এবং পৗর 

এলাকায় সেবা  ০.১৬ একর 
( ষাল শতাংশ) এবং  ইহার 
বািহের এলাকায় সেবা  ০.৩২ 
একর (বি শ শতাংশ) জিম 
বে াব  দওয়া যাইেব। 

েত ক ে  জিমর পিরমাণ 
তাহার িনকট হইেত 
অিধ হণ ত জিমর অেধক 
অেপ া বশী হইেত পািরেব 
না। তেব কাহােকও শহর 
এলাকায় মাট ০.০৪ একর 
(চার শতাংশ) এবং প ী 
এলাকায় ০.১০ একর (দশ 
শতাংশ) অেপ া কমও দওয়া 
হইেব না। তাহাছাড়া যেহ  
বে াব  হীতা  জিমর বতন 
মািলক সেহ  তাহােক 
অ ািধকার দান করা হইেব। 
অিধ হেণ িত  এমন িম 
মািলেকর ে  কবলমা  
একজনেকই িবধা দওয়া 
হইেব। এই প বে াব  দান 
ম ণালেয়র অ েমাদন 
লািগেব।’’  

েবর নীিতমালা বহাল  েবর নীিতমালা বহাল 

৩.(ঞ) ’’ মে াপিলটন এলাকা এবং 
জলা শহেরর বািহের 

গবািদপ  বা  খামার এবং 
হ স- রগীর খামার াপেনর 
জ  অ িষ খাসজিম বে াব  

েবর নীিতমালা বহাল  েবর নীিতমালা বহাল 



দওয়া যাইেব। তেব এই ে  
সংি  ম ণালয় ক ক 

ক  অ েমািদত হইেত 
হইেব। হ স- রগীর খামােরর 
জ  সেবা  ২.০ একর ও  
খামাের জ  সেবা  ৫.০ একর 
জিম বে াব  দওয়া যাইেব। 
বে াব  াথিমকভােব ১০ 
বৎসেরর জ  দওয়া হইেব। 

থম ৫ বৎসেরর মে  যিদ 
ক  রা ির ক  

পিরক না অ যায়ী বা বািয়ত 
এবং বে াবে র সকল শত 
যথাযথভােব পািলত হয় তাহা 
হইেল একই জিম পরবত েত 
সে াষজনক পিরচালনা শেত 
দীঘেময়াদী বে াবে  পা র 
করা যাইেব। তেব থম প চ 
বৎসেরর মে  ক  
বা বািয়ত না হইেল বা 
পরবত েত য কান সময় 
পিরত া  হইেল বা বে াবে র 
শত যথাযথভেব পািলত না 
হইেল বে াব  য কান সময় 
বািতল কিরবার শত ি পে  
অ  থািকেব।’’ 
 
 

৩.(ট) ’’ ব ািনক প িতেত মৎ  
খামার াপেনর জ  সরকারী 
খাস র দীঘেময়াদী বে াব  
দওয়া যাইেব।  িবেশেষর 

ে  সেবা  ২০ একর 
আয়তনিবিশ  র 
িনব ন ত সমবায় বা 

ি মািলকানাধীন কাং 
ে  সেবা  ৫০ একর এবং 

পাবিলক িলিমেটড কা ানীর 
ে  য কান আয়তেনর খাস 

৩.০(ট) জলমহাল নীিতমালা/ 
২০০৯ ণীত হওয়ায় এই 
অ ে দ িব  হইেব।  

েবর নীিতমালায় 
িত াপন  



র বা ব  জলমহাল 
দীঘেময়াদী বে াব  দওয়া 
যাইেব। তেব াথিমকভােব ১০ 
বৎসেরর জ  বে াব  দওয়া 
যাইেব। থক ৫ বৎসেরর মে  
যিদ ক  রাপির ক  
পিরক না অ যায়ী বা বািয়ত 
এবং বে াবে র সকল শত 
বে াব  হীতা ক ক 
যথাযথভােব পািলত হয় তাহা 
হইেল একই র বা ব  
জলমহাল পরবত েত 
সে াষজনক পিরচালনায় শেত 
দীঘেময়াদী বে াবে  পা  
করা যাইেব। িক  থম ৫ 
বৎসেরর মে  ক  
বা বািয়ত না হইেল বা 
পরবত েত য কেনা সময় 
পিরত  হইেল বা 
যথাযথভােব পিরচালত না 
হইেল বে াব  য কান সময় 
বািতল কিরবার শত ি পে  
অ  থািকেব।  এই প 
বে াবে র ে  ম ণালেয়র 
অ েমাদন লািগেব। ’’  

৩.(ঠ) ’’িবেদশী িবিনেয়াগকারীেদরেক 
অথবা যৗথ উে া ােদরেক 
িশ -কারখানা াপেনর জ  

েয়াজনীয় পিরমাণ জিম 
মে াপিলটন এলাকার বািহের 

বে াব  দওয়া যাইেব। এই 
ে  অ েমািদত ক  

অ পােত জিমর পিরমাণ 
িনধারণ করা হইেব।  তেব 
মে াপিলটন এলাকায় 

আ জািতক মােনর 
হােটল/ মােটল (িতন তারকা 

ও ত েধ) াপেনর জ  
েয়াজনীয় পিরমাণ জিম 

৩.০(ঠ) দশী বা িবেদশী 
িবিনেয়াগকারীেদর অথবা 
যৗথ উে া ােদরেক িশ -

কারখানা াপেনর জ  
েয়াজনীয় পিরমাণ জিম 

মে াপিলটন এলাকার বািহের 
বাজার দের বে াব  দওয়া 
যাইেব।  মে াপিলটন 
এলাকা/ ঘািষত পযটন 
এলাকা/ জলা শহের িতন 
তারকা বা ত ধ হােটল/ 
মােটল াপেনর জ  
েয়াজনীয় পিরমাণ জিম 

বে াব  দওয়া যাইেব।  

 



বে াব  দওয়া যাইেব।’’ 
৩.০(ড)  ’’কারখানা বা বাড়ী সংল  

খাস জিম আেছ এবং এই 
খাসজিমর অব ান এমন য 
উহা অ  কাহােক ও বে াব  

দান কিরেল বাড়ী বা িশ  
কারখানায় যাতায়াতসহ 
অ া  অ িবধা ি  হইেব 
সে ে  বাড়ীর মািলক বা িশ  

কারখানার অ েল িবেশষ 
ব া িহসােব এই খাসজিম 

( িষ বা অ িষ যাহাই তাক 
না কন) বে াব  দওয়া 
যাইেব। তেব এই প বে াব  
কেস অিতির  জলা শাসক 

(রাজ ) ক ক সেরজিমেন 
তদ  স দন কিরয়া এবং 

চিলত িনয়েম সলামী ধা  
কিরয়া াব ম ণালেয় 
পাঠাইেত হইেব।’’ 

৩.০(ড) কারখানা, বাড়ী বা 
অ  য কান িত ান সংল  
খাসজিম রিহয়ােছ এবং এই 
খাসজিমর অব ান এমন য 
উহা অ  কাহােকও বে াব  

দান কিরেল বাড়ী, কারখানা 
বা িত েন যাতায়াতসহ 
অ া  অ িবধা ি  হইেব 
সই ে  বাড়ীর মািলক 

কারখানা বা িত ােনর 
অ েল িবেশষ ব া 
িহসােব এই খাসজিম ( িষ বা 
অ িষ যাহাই হাক না কন) 
বে াব  দওয়া যাইেব।  তেব 
এই প বে াবে র ে  
অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) ক ক সেরজিমেন 
তদ  স াদন কিরয়া এবং 
বাজার দর অ যায়ী সলামী 
ধা  কিরয়া  

াব ম ণালেয় পাঠাইেত 
হইেব।  

েবর নীিতমালা বহাল 

৩.০(ঢ) ’’কমপে  ২০ বৎসর বা 
ত ধকাল যাবত সরকাির/আধা 
সরকারী বা ায় শািসত 
সং ার চা রীেত িনেয়ািজত 
আেছন বা িছেলন এই প 
কমপে  ৩০ জন বা ত ধ 
সং ক সদ িবিশ  সরকারী 
/আধা সরকারী বা ায় শািয়ত 
সং ার কমচারী বা কমকতার 
সম েয় গ ত সমবায় 
সংগঠনেক ব তল িবিশ  
আবািসক ভবন ( পে  
প চতলা াট বাড়ী) িনমােণর 
জ  মে াপিলটন এলাকায় 
সেবা  ১.০ একর এবং জলা 
বা থানা শহের সেবা  ৩.০ 

৩.০(ঢ) ১০ বৎসর বা 
ত ধকাল যাবত 
সরকাির/আধা সরকারী বা 

ায় শািসত সং ার 
চা রীেত িনেয়ািজত আেছন 
বা িছেলন এই প কমপে  
০৫ জন বা ত ধ সং ক 
সদ িবিশ  সরকারী /আধা 
সরকারী বা ায় শািয়ত 
সং ার কমচারী বা কমকতার 
সম েয় গ ত সমবায় 
সংগঠনেক ব তল িবিশ  
আবািসক ভবন ( পে  
প চতলা াট বাড়ী) িনমােণর 
জ  বাজার ে  বে াব  
দওয়া যাইেব। িত ৫ জেনর 

৩.০(ঢ) ১০ বৎসর বা 
ত ধকাল যাবত 
সরকাির/আধা সরকারী 
বা ায় শািসত সং ার 
চা রীেত িনেয়ািজত 
আেছন বা িছেলন এই প 
কমপে  ০৫ জন বা 
ত  সং ক 
সদ িবিশ  সরকারী 
/আধা সরকারী বা 

ায় শািয়ত সং ার 
কমচারী বা কমকতার 
সম েয় গ ত সমবায় 
সংগঠনেক ব তল িবিশ  
আবািসক ভবন 
( পে  প চতলা াট 



একর পয  খাসজিম বে াব  
দওয়া যাইেব। মে াপিলটন 

এলাকা বা জলা শহের বাড়ী বা 
বাড়ী ঘর করার মত জিম আেছ 
এই প কান সরকারী /আধা 
সরকারী বা ায় শািসত 
সং ার কমচারী/কমকতােক 
সংগঠেনর সদ  করা যাইেব 
না। ব তল িবিশ  ভবন 
িনমােণর জ  সমবােয়র িত 
ইজন সদে র জ  ০.০২৫ 

একর (২.৫ শতাংশ) িহেসেব 
জিমর পিরমাণ িনধারণ কিরয়া 
বে াব  দওয়া হইেব।’’ 

পেক মে াপিলটন এলাকায় 
সেবা  ৫ (প চ) শতাংশ এবং 
মে াপিলটন এলাকায় বািহের 

সেবা  ০.১০ (দশ) শতাংেশর 
বশী  জিম বরা  দওয়া 

যাইেব না।  

বাড়ী) িনমােণর জ  
বাজার ে  বে াব  
দওয়া যাইেব। িত ৫ 

জেনর পেক 
মে াপিলটন এলাকার 

সেবা  ৫ (প চ) শতাংশ 
এবং মে াপিলটন 
এলাকায় বািহের সেবা  
১০ (দশ) শতাংেশর বশী  
জিম বরা  দওয়া 
যাইেব না। 

৩.০ (ণ)  ’’ কমপে  ১৫ জন বা ত ধ 
সং ক সদ িবিশ  ত 
ি েযা ােদর সম েয় গ ত 

সমবায় সংগঠনেক 
ব তলিবিশ  আবািসক ভবন 
( পে প চতলা াট বাড়ী) 
িনমােণর জ  মে াপিলটন 
এলাকায় সেবা  ১.০ একর 
এবং জলা বা থানা সদের 
সেবা  ৩.০ একর পয  
খাসজিম বে াব  দওয়া 
যাইেব। মে াপিলটন এলাকা 
বা জলা শহের বাড়ী বা বাড়ী 
করার মত জিম আেছ এই প 
কান ি েযা ােক সংগঠেনর 

সদ  করা যাইেব না। 
ব তলিবিশ  ভবন িনমােণর 
জ  সমবােয়র িত ইজন 
সদে র জ  ০.২৫ একর (২.৫ 
শতাংশ) িহেসেব জিমর পিমাণ 
িনধারণ কিরয়া বে াব  
দওয়া হইেব। এই প 

বে াবে র ে  চিলত 
িনয়েম ধায ত সলামী আদায় 
কিরেত হইেব এবং ইহােত 

৩.০(ণ) ৫ জেনর অ ল 
ি েযা  পেক িস  

কেপােরশন/ মে াপিলটন 
এলাকা তীত িনজ জলায় 
বা উপেজলায় জন িত সেবা  
১.২৫ শতাংশ জিম ব তল 
িবিশ  আবািসক ভবন 
( পে  প চতলা াট 
বাড়ী) মে াপিলটন এলাকা বা 
জলা শহের বাড়ী বা বাড়ী 

করার মত জিম আেছ এই প 
কান ি েযা া ক জিম 

বে াব  দওয়া যাইেব না।  

৫ জেনর অ ল 
ি েযা া পেক িস  

কেপােরশন/ মে াপিলটন 
এলাকা তীত িনজ 
জলায় বা উপেজলায় 

জন িত সেবা  ১.২৫ 
শতাংশ জিম ব তল 
িবিশ  আবািসক ভবন 
( পে  প চতলা াট 
বাড়ী) িনমােণর জ  
বে াব  দওয়া যাইেব। 
তেব মে াপিলটন 
এলাকা বা জলা শহের 
বাড়ী বা বাড়ী করার মত 
জিম আেছ এই প কান 
ি েযা া ক জিম 

বে াব  দওয়া যাইেব 
না।  



সরকার ধােনর অ েমাদন 
লািগেব।’’ 

৩.০(ত) ’’(1) বািণিজ ক িভি েত 
িবেদেশ র ানীর উে ে  

েলর চাষ করার জ  সেবা  
৫.০ (প চ) একর পয  
খাসজিম দীঘেময়াদী বে াব  
দওয়া যাইেব।  

(11) িবিভ  কার ফেলর 
বাগান করার জ  সেবা  
১৫.০ (পেনর) একর পয  
খাসজিম দীঘেময়ািদ বে াব  
দওয়া যাইেব।  

(111) রাবার চােষর জ  
কান ি  িবেশষেক সেবা  

৩০.০ (ি শ) একর এবং 
িনব ন ত পাবিলক িলিমেটড 
কা ানীেক সেবা  ১০০.০ 

(একশত) একর পয  খাসজিম 
বে াব  দওয়া যাইেব।  
(iv) উপেরা  (1), (11)ও 
(111) নং উপ-অ ে েদ বিণত 
জিম বে াব  দােন িম 
ম ণালেয়র অ েমাদন লািগেব। 
তেব সরকার ধােনর 
অ েমাদন েম বিণত জিম 
অেপ া অিধক পিরমাণ জিমও 
বে াব  দওয়া যাইেব।  
(v) অ ে দ িন পভােব 
সংেযাজত হইেবঃ- 
 ঔষিধ  উৎপাদেনর জ  
বি িবেশষেক সেবা  ৫.০ 
(প চ) একর এবং িনব ন ত 
িলিমেটড কা ানীেক সেবা  
১০.০ (দশ) একর পয  
খাসজিম বে াব  দওয়া 
যাইেব। এই ে  ঔষিধ  
উৎপাদেনর  ল  এবং 
িশলাপ িবকােশ ইহার 

৩.০(ত) (1) বািণিজ ক 
িভি েত িবেদেশ র ানীর 
উে ে  েলর চাষ করার 
জ  সেবা  ১০.০ (দশ) একর 
পয  খাসজিম দীঘেময়াদী 
বে াব  দওয়া যাইেব।  
(11) িবিভ  কার ফেলর 
বাগান করার জ  সেবা  ২.০ 
( ই) একর পয  খাসজিম 
দীঘেময়ািদ বে াব  দওয়া 
যাইেব।  
(111) রাবার/ব শ/ বত/পা  
ও পািত গােছর চােষর জ  
কান ি  িবেশষেক সেবা  

২০.০ (িবশ) একর এবং 
িনব ন ত পাবিলক িলিমেটড 
কা ানীেক সেবা  ৫০.০ 

(প াশ) একর পয  খাসজিম 
বে াব  দওয়া যাইেব।  
(iv) অপিরবিতত থািকেব।  
 

৩.০(ত) (1) বািণিজ ক 
িভি েত িবেদেশ র ানীর 
উে ে  েলর চাষ 
করার জ  সেবা  ১০.০ 
(দশ) একর পয  
খাসজিম দীঘেময়াদী 
বে াব  দওয়া যাইেব।  
(11) িবিভ  কার 
ফেলর বাগান করার জ  
সেবা  ২.০ ( ই) একর 
পয  খাসজিম 
দীঘেময়ািদ বে াব  
দওয়া যাইেব।  

(111) 
রাবার/ব শ/ বত/পা  ও 
পািত গােছর চােষর জ  
কান ি  িবেশষেক 

সেবা  ২০.০ (িবশ) 
একর এবং িনব ন ত 
পাবিলক িলিমেটড 
কা ানীেক সেবা  

৫০.০ (প াশ) একর 
পয  খাসজিম বে াব  
দওয়া যাইেব।  

(iv) অপিরবিতত 
থািকেব।  
 



হণেযা তা/অবদান থািকেত 
হইেব।  তেব, সরকার ধােনর 
অ েমাদন েম বিণত জিম 
অেপ া অিধক পিরমাণ জিমও 
বে াব  দওয়া যাইেব।’’ 

৩.০(থ) উপেরা   তীত অ া  
সকল ে  শহর এলাকায় 
খাসজিম িনলােম িব য় করা 
হইেব।’’ 

৩.০(থ) উপেরা   
তীত অ া  সকল ে  

শহর এলাকার খাসজিম 
উ ু  দরপে র মা েম 
িনলােম িব য় করা হইেব। 
তেব বাজার দেরর কেম 
িব য় করা যাইেব না।  
৩.০ (থ.থ) জলা শহর, 
উপেজলা বা পৗর এলাকায় 
সেবা  ০৫ (প চ) শতাংশ 
জিম ম ণালয় ক ক 
িনধািরত হাতের একসনা 
বে াব  দওয়া যাইেব।  

েবর নীিতমালা বহাল 

৩.০ (দ) ’’খাস খিতয়ান রকড  
জনগেণর বহায রা া, ঘাট, 
নদী. খাল, নালা, পয়ঃ ণালী, 

র, ব ধ,কবর ান, শান, 
পাক, খলার মাঠ ও িম 

শাসেনর িবিভ  পযােয়র 
দ েরর এলাকাধীন জিম 
বে াবে র আওতায় আিসেব 
না। এই িল জিমর ণী 
পিরবতন সং া  নীিতমালা 
সােপে  ত ভােব নীত 
সংর ণীয় তািলকার অ  
থািকেব। হাট-বাজাের জিমও 
এই নীিতমালা আওতায় 
বে াব েযা  হইেব না।’’ 

৩.০ (দ) অপিরবিতত 
থািকেব।  

েবর নীিতমালায় বহাল 

৩.০ (ধ) ’’পাহাড় ও পাহােড়র ঢা  জিম 
বে াব  দানের ে  -

ত অথাৎ া িতক অব ান 
কান পা র না  করার 

শতাধীেন উৎপাদনশীল কােয 
বহাের জ  বে াব  দওয়া 

৩.০(ধ) পাহাড় ও পাহােড়র 
ঢা  জিম বে াব  দােনর 

ে  - িত অথাৎ 
া িতক অব ান কান 
পা র না করার শেত িষজ, 

ফলজ, বনজ ও ঔষিধ বািদ 

৩.০(ধ) পাহাড় ও 
পাহােড়র ঢা  জিম 
বে াব  দােনর ে  

- িত অথাৎ 
া িতক অব ান কান 
পা র না করার শেত 



যাইেব।’’ উৎপাদেনর জ  েয়াজনীয 
পিরমাণ জিম ৩০(ি শ) 
বৎসেরর জ  ইজারা দয়া 
যাইেব। এ ে  বাজার দেরর 

 পিরেশাধ কিরেত হইেব।  

িষজ, ফলজ, বনজ ও 
ঔষিধ ািদ 
উৎপাদেনর জ  

েয়াজনীয পিরমাণ জিম 
৩০(ি শ) বৎসেরর জ  
ইজারা দয়া যাইেব। এ 

ে  বাজার দের  
পিরেশাধ কিরেত হইেব। 

৩.০(ন) ৩.০ (ন) ন ন াব।  -------------- ----------------- 
৩.০(প) ৩.০(প) ন ন াব।  ৩.০(প) ি েযা া সংসদ 

অিফেসর জ  
মে াপিলটন/িস  

কেপােরশন/ পৗরসভায় ১০ 
(দশ) শতাংশ এবং পৗরসভার 
বাইের ১৫ (পেনর) শতাংশ 
জিম বাজার দের ি েযা া 
ম ণালেয়র শাসিনক 
অ েমাদন সােপে  
দীঘেময়ািদ বে াব  দয়া 
যাইেব। দীঘেময়ািদ বে াব  
৩০ (ি শ) বৎসর ময়াদী 
হইেব। তেব ৩০ (ি শ) বছর 
শষ হওয়ার পর ি তীয় বার 

নবায়েনর পর নরায় 
নবায়েনর েয়াজন হেব না। 
ইহা দীঘেময়াদী বে াব  বেল 
িবেবিচত হেব। 

৩.০(প) ি েযা া 
সংসদ অিফেসর জ  
মে াপিলটন/িস  

কেপােরশন/ পৗরসভায় 
১০ (দশ) শতাংশ এবং 
পৗরসভার বাইের ১৫ 

(পেনর) শতাংশ জিম 
বাজার দের ি েযা া 
ম ণালেয়র শাসিনক 
অ েমাদন সােপে  
দীঘেময়ািদ বে াব  
দয়া যাইেব।  

৪.০(ক) ’’িনলােমর মা েম িব য় ছাড়া 
মে াপিলটন এলাকার য কান 

অ িষ খাসজিম বে াবে র 
ে  িম ম ণালেয়র মা েম 

সরকার ধােনর ব অ েমাদন 
হণ কিরেত হইেব।’’ 

৪.০ (ক) অ ে দ  
অপিরবিতত থািকেব। 

েবর নীিতমালা বহাল 

৪.০(খ) ’’ জলা শহের ০.০৮ একর 
(আট শতাংশ) এর উ  
পিরমাণ, থানা সদের ০.১৬ 
( ষাল শতাংশ) এর উ  
পিরমাণ এবং ইহার বািহের 
০.৩০ (ি শ শতাংশ) এর উ  

৪.০(খ) সকল বে াবে র 
আেবদন সংি  জলা 

শাসক (কােল র) বরাবের 
দািখল কিরেত হইেব। িতিন 
আেবদেন বিণত জিমর িবষেয় 
পরী া-িনরী া বক 

েবর নীিতমালা বহাল 



পিরমাণ জিম বে াবে র সকল 
ােব িম সং ার বাড 

হইেত অ েমাদন দওয়া 
যাইেব। ইহা অেপ া কম 
পিরমাণ জিমর ে  
নীিতমালার অধীেন বে াব  
কইস িবভাগীয় কিমশনার 
ড়া  হইেব। েয়াজনীয় সকল 

ে  িম ম ণালেয়র মা েম 
সরকার ধােনর ব অ েমাদন 
হণ কিরেত হইেব।’’ 

বে াবে র উপ  হইেল 
বে াবে র াব েতর 
জ  সংি  সহকারী 
কিমশনার ( িম) এর বরাবের 
আেবদন রণ কিরেবন। 
সহকারী কিমশনার ( িম) 

াথ ত জিমর বাজার দের 
সলামী িনধারণ করত: কস 
রকড জন বক াব জলা 
শাসেকর িনকট রণ 

কিরেবন। জলা শাসক 
বে াবে র াব পাওয়ার 
পের  মতামত/ 

পািরশসহ িম ম ণালয় এই 
িবষেয় ড়া  িস া  হণ 
কিরেব।  

৪.০(গ) ’সকল ে ই জলা শাসক 
াথ ত জিমর সলামী িনধারণ 

করতঃ কস রকড জন বক 
যথাযথ ক পে র িনকট 
বে াব  াব রণ 
কিরেবন।’’ 

৪.০ (গ) অ ে দ  িব  
হইেব।  

েবর নীিতমালা বহাল 

 

৫.০ য সকল কারেণ বে াব  বািতল হইেবঃ- 
 

৫.০ (ক)◌ঃ- জিম য উে ে  বে াব  দান করা হইেব তাহা  বে াব  অ েমাদনকারী ক পে র 
িবনা অ মিতেত অ  কান  উে ে  বহার করা হইেল।  
৫.০ (খ)◌ঃ- বে াব  হীতা আংিশক বা স ণভােব ি পে  কান শত ভ  কিরের।  
 

৫.০ (গ) িম সং া  সরকাির আইন/অ ােদশ/আেদশ লংঘন কিরেল। 
 

৫.০(ঘ)◌ঃ- িনিদ  সমেয়র মে  স দয়  পিরেশাধ কিরেত থ হইেল।  
 

৫.০ (ঙ) বে াব  হেণর পর কান েয়াজনীয় ত  গাপন রাখা বা শত ভে র ঘটনা কাশ  
হইেল বে াব  অ েমাদনকারী ক ◌ৃপে  বে াব  বািতল ও দ   বােজয়া  কিরেত পািরেবন।  
 
 

৬.০◌ঃ- কান খাসজিম দীঘেময়ািদ  বে াব  দওয়া হইেল সই জিমর জ  জলা শাসক আলাদা 
এক  খিতয়ান িলেবন। সই খিতয়ােন গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর পে  জলা শাসেকর নাম 
এবং জলা শাসেকর নীেচ বে াব  াপেকর নাম িলিপব  থািকেব।  তাহা ছাড়া বে াবে র ময়াদ 
আর  ও শষ হওয়ার তািরখ িলিপব  থািকেব।  এই দীঘেময়ািদ বে াবে র ফেল বে াব  হীতােক 



সংি  জিমর িম উ য়ন কর পিরেশাধ কিরেত হইেব।  িম উ য়ন কর সং া  ত াবলী বে াব  
দিলেল ও খিতয়ােন উে খ কিরেত হইেব। 
 
 

৭.০◌ঃ- বে াব  হীতা জিমর দখল দােনর তািরখ হইেত িনধািরত হাের িম উ য়ন কর ও অ া  
কর দান কিরেত বা  থািকেবন।  
 

৮.০◌ঃ- বে াব ত জিম স েক উ ূত য কান িবতিকত িবষেয় সরকাির িস া  ড়া  বিলয়া গ  
হইেব।  
 

৯.০◌ঃ- এই নীিতমালা ণয়েনর পর হইেত অ িষ খাসজিম বে াব  দান সং া  ববৎ সকল 
নীিতমালা সা লার, ারক, িনেদশ ইত ািদ বািতল বািলয়া গ  হইেব এবং অ িষ খাসজিম বে াব  

দােনর উপর আেরািপত িনেষধা া ত াহার করা হইয়ােছ বিলয়া গ  হইেব।  অব  ইিত েব বলবৎ 
নীিতমালা সা লার ইত ািদ বেল যথাযথ ক প  ক ক দ  সকল বধ বে াব  আেদশ বহাল 
থািকেব। এই নীিতমালায় যাহা িক ই থা ক না কন সংি  সমেয় বলবৎ আইন ও িবিধ সকল সমেয় 
উহার উপর কাযকর হইেব।  
 

১০.০◌ঃ- েয়াজন অ সাের এই নীিতমালা পিরবতন করা যাইেব এবং কবলমা  নীিতমালার িত ম 
সােপে  অ িষ খাসজিম বে াবে র ে  সরকার ধােনর সািবক এখিতয়ার সংরি ত থািকেব।  
 

১১.০◌ঃ- এই নীিতমালা রাংগামা , বা রবান ও খাগড়াছিড়  পাবত  জলা তীত অ া  সকল 
জলার জ  েযাজ  হইেব। রাংগামা , বা রবান ও খাগড়াছিড় পাবত  জলার খাসজিম বে াব  
দােনর জ  এই জলাস েহর ে  েযাজ  িবেশষ আইন ও সরকাির িনেদশ কাযকর হইেব। 

 

০৭। ািবত অ িষ খাসজিম নীিতমালার (সংেশািধত) িবষেয় ১৭/০৪/২০১৪ তািরখ অ ি ত সভার 
কাযিববরণী সংি  সকেলর িনকট রণ কের আ ািনক মতামত চাওয়া হেব এবং এ িবষয়  আেরা 
পরী া-িনরী া কের পরবত েত সভায় উপ াপন করেত হেব।  
 

০৮। সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত সভার সমাি  
ঘাষণা কেরন।   

 
     া িরত/-    

       ( মাহা দ শিফউল আলম) 
      িসিনয়র সিচব 
      িম ম ণালয় 

 


