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�থম অ�ায়  

এক নজের �িম ম�ণালয় এবং এর দ�র ও অিধদ�রস�হ 

১.১ ভূিমকা 

বাংলােদশ �িষ �ধান �দশ। �িষ হে� এ �দেশর জাতীয় আেয়র অ�তম এক� খাত এবং �দেশর 
�ায় ৪১ শতাংশ মা�েষর জীিবকার অবল�ন (২০১৫-১৬ অথ �বছর অ�যায়ী)। তাই এ �দেশর �িম ও পািন 
স�েদর ��� অপিরসীম। �িম এক� �দেশর �মৗিলক �া�িতক স�দ যা মা�েষর িনত� �েয়াজনীয় 
খা���, িশ�প�, �ভাগ-িবলাস, �া�� র�ার উপকরণ ইত�ািদর �ল উৎস। জনসং�া �ি�র কারেণ 
আমােদর �িষ জিমর পিরমাণ িদন িদন �াস পাে�। অথ �ৈনিতক অ�গিতর কারেণ নগরায়েনর �বণতা বাড়েছ, 
িশ�ায়েনর পিরিধ �মশঃ �ি� পাে�, রা�াঘাট, হাসপাতাল, িশ�া �িত�ােনর �মাগত স�সারেণর ফেল 
মাথািপ� �িষ জিমর পিরমাণ �েমই সং�িচত হে�। ����ণ � এ স�েদর কায �কর �বহার স�ক 
পিরক�নার উপর অেনকাংেশ িনভ�রশীল। তাই এক� যথাযথ পিরক�না ও নীিতর মা�েম এ �া�িতক 
স�েদর ��ু �বহার তথা সীিমত �িমর সেব �া�ম �বহার �িনি�ত করা স�ব। ইেতামে� এ িবষেয় �িম 
ম�ণালয় হেত �িম �বহার নীিতমালা �ণয়ন করা হেয়েছ। 

জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান-এর �ন�ে� মহান �ি��ে�র মা�েম ১৯৭১ সােল 
বাংলােদশ �াধীন হওয়ার পর �িম সং�া� সকল কায �ািদ স�াদেনর জ� এক� �ণ �া� ম�ণালয় গঠন করা 
হয়। বত�মােন �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�র, �িম সং�ার �বাড �, �িম আপীল �বাড �, �িম �শাসন �িশ�ণ 
�ক� এবং িহসাব িনয়�ক (রাজ�) দ�র �িম ম�ণালয় এর অধীেন কাজ করেছ। িবভাগীয় পয �ােয় কিমশনার, 
�জলা পয �ােয় কােল�র (�জলা �শাসক), অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�), �রিভিনউ �ড�� কিমশনার, �িম 
অিধ�হণ কম �কত�া,  উপেজলা পয �ােয় সহকারী কিমশনার (�িম), ইউিনয়ন পয �ােয় ইউিনয়ন �িম সহকারী 
কম �কত�া (তহশীলদারগণ) �িম সং�া� কায �ািদ স�াদেন িনেয়ািজত রেয়েছন। সামি�কভােব �িম ম�ণালয় 
এর কায ��মেক চারভােগ ভাগ করা যায়। এ�েলা হে�ঃ  

১। নীিত িনধ �ারণী কায ��ম;  

২। সং�ার�লক কায ��ম; 

৩। উ�য়ন�লক কায ��ম; 

৪। মাঠ পয �ােয় মিনটিরং কায ��ম। 

এছাড়াও �িম উ�য়ন কর ও রাজ� আদায়, খাস জিম �ব�াপনা ও বে�াব�, জলমহাল �ব�াপনা, 
�িম অিধ�হণ ও ��ম দখল, �িম �রকড � ও জিরপ এবং �িম সংি�� কম �কত�া/কম �চারীেদর �িশ�ণ ইত�ািদ 
িবষয় ম�ণালেয়র িনয়িমত কায ��ম িহেসেব গ�।  �িম আইন ও িবিধ �ণয়ন, �িমহীন িছ��ল জনেগা�ীর 
�নব �াসন, �িম �জািনং কায ��ম, উপেজলা ও ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �াণ ও �মরামত, �িম �রকড � 
আ�িনকীকরণ, জনসাধারণেক ��তম সমেয় �িম সং�া� ত�ািদ সরবরাহ কায ��ম �িম ম�ণালয় ক��ক 
স�ািদত হয়। 



 

2 

১.২ ম�ণালেয়র সংি�� পিরিচিত: 

১৯৫০ সেন রা�ীয়  অিধ�হণ এবং �জা�� আইন পােশর মা�েম জিমদারী �থার িব�ি�র পর �িম 
রাজ� আদায় ও �িমর ��ু �ব�াপনার জ� সরকার রাজ� িবভাগ (Revenue Department) 
�ি� কের। তৎকালীণ রাজ� িবভাগেক সহায়তা করার জ�  �ােদিশক সরকােরর অধীেন �বাড � অব �রিভিনউ 
নােম এক� উ� পয �ােয়র �বাড � গঠন করা হয়। বাংলােদশ �াধীন হওয়ার পর �িম সং�া� সকল কায �ািদ 
স�াদেনর জ� এক� �ণ �া� ম�ণালয় গঠন করা হয়। িবভাগীয় পয �ােয় কিমশনার, �জলা পয �ােয় কােল�র 
(�জলা �শাসক), মহ�মা পয �ােয় মহ�মা �শাসক, থানা পয �ােয় সােক�ল অিফসার (রাজ�) ও ইউিনয়ন পয �ােয় 
তহিসলদারগণ �িম সং�া� কাজ করেতন। বাংলােদশ �াধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সেন এ ম�ণালেয়র 
নামকরণ করা হয় “�িম �শাসন এবং �িম সং�ার” ম�ণালয়।  

১৯৭৫ সেন এই ম�ণালেয়র �নঃনামকরণ কের রাখা হয় আইন ও সং�ার ম�ণালয় যার �ই� 
িবভাগ িছল যথা: 

(ক) আইন এবং সংসদ িবষয়ক িবভাগ। 
(খ) �িম �শাসন এবং �িম সং�ার িবভাগ। 

১৯৭৬ সেন এই ম�ণালেয়র �ন নামকরণ করা হয় �িম �শাসন, �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও 
সময়ায় ম�ণালয়। ১৯৭৮ সেন �নরায় পিরবত�ন কের নামকরণ করা হয় �িম �শাসন এবং �িম সং�ার 
ম�ণালয়। ১৯৮২ সেন এই ম�ণালেয়র নাম ন�নভােব রাখা হয় �িম সং�ার, আইন ও সংসদ িবষয়ক 
ম�ণালয়। ১৯৮৪ সােল �নরায় এই ম�ণালয়েক নামকরণ করা হয় “�িম �শাসন ও �িম সং�ার ম�ণালয়”। 
পরবত�েত ১লা মাচ � ১৯৮৭ সােল নামকরণ করা হয় “�িম ম�ণালয়” যা এখেনা বলবৎ আেছ। 

১.৩ ম�ণালেয়র িমশন-িভশন  

১.৩.১ �পক� (Vision) 

দ�, �� এবং জনবা�ব �িম �ব�াপনা। 

 
১.৩.২ অিভল�� (Mission) 

(১) ��, দ�, আ�িনক ও �টকসই �িম �ব�াপনার মা�েম �িমর সেব �া�ম �বহার এবং �িম সং�া� 
জনবা�ব �সবা িনি�তকরণ। 
(২) িব�ানিভি�ক ও ত� ��ি� �বহােরর মা�েম  �িম �ব�াপনার আ�িনকায়ন। 
�িষ জিম �র�া,পিরেবশ উ�য়ন, খা� িনরাপ�া �র�া ও দাির� িবেমাচেনর মা�েম আথ �-সামািজক 
উ�য়ন। 
(৩) অ�িষ জিমর �পিরকি�ত �বহােরর মা�েম বত�মান ও ভিব�ৎ জনেগা�ীর বােসাপযাগী পিরেবশ �ি� 
ও জলবা� পিরবত�েনর �িঁক �াস এবং �িম িবষয়ক সম�ার সমাধান। 
 

১.৪ �কৗশলগত উে��স�হ (Strategic Objectives)  

১.৪.১ ম�ণালয়/িবভােগর �কৗশলগত উে��স�হ 
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১. ��ু �িম ও �িম রাজ� �ব�াপনা  
২. দ� ও কায �কর �িম�� �ব�াপনা  
৩. �িমহীন ও �হহীন পিরবােরর �নব �াসন  
৪. �িমর সেব �া�ম �বহার িনি�তকরণ  

১.৪.২ আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 

১. কায �প�িত, কম �পিরেবশ ও �সবার মােনা�য়ন  
২. আিথ �ক ও স�দ �ব�াপনার উ�য়ন  
৩. জাতীয় ��াচার �কৗশল ও ত� অিধকার বা�বায়ন �জারদারকরণ  
৪. বািষ �ক কম �স�াদন �ি� বা�বায়ন �জারদারকরণ  

১.৪.৩ কায �াবিল 

১. �িম�� ও মািলকানা সংর�ণ;  
২. �িম রাজ� িনধ �ারণ ও আদায়;  
৩. খাস, অিপ �ত ও পিরত�� স�ি� �ব�াপনা;  
৪. �িম জিরপ, �াপ ও খািতয়ান ��ত করণ;  
৫. সায়রাত মহাল �ব�াপনা;  
৬. অভ��রীণ ও আ�জ�ািতক সীমানা সম�া িন�ি�, সীমানা িপলার �মরামত ও সংর�ণ;  
৭. �িম অিধ�হণ ও ��ম দখল; এবং  
৮. আইনস�হ �েগাপেযািগকরণ।  
৯. �িম �ব�াপনা ও জিরপ িবষেয় সংি�� কম �কত�া কম �চারীেদর �িশ�ণ।  
 

 

 
ছিব ১.১: �দশ�াপী �িম �সবা স�াহ এবং �িম উ�য়ন কর �মলা ২০১৯ - �সি�ত র �ািল 

১১ এি�ল, ২০১৯ ি��াে� মাননীয় �িমম�ী সাই��ামান �চৗ�রী রাজধানীর �স�ন বািগচা� বাংলােদশ িশ�কলা একােডিম 
কমে�ে� অবি�ত জাতীয় িচ�শালায় ঢাকা িবভাগীয় কিমশনার এবং �জলা �শাসেকর কায �ালেয়র �যৗথ উে�ােগ, ‘�িম �সবা 

স�াহ এবং �িম উ�য়ন কর �মলা ২০১৯’ উপলে� আেয়ািজত এক� �সি�ত র �ািলর �ন�� �দন। 
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ছিব ১.২: �দশ�াপী �িম �সবা স�াহ এবং �িম উ�য়ন কর �মলা ২০১৯ - �ব�ন উিড়েয় উে�াধন 

�হ�িতবার, ১১ এি�ল, ২০১৯ তািরেখ মাননীয় �িমম�ী সাই��ামান �চৗ�রী রাজধানীর �স�ন বািগচা� বাংলােদশ িশ�কলা 
একােডিম কমে�ে� অবি�ত জাতীয় িচ�শালায় �ব�ন উিড়েয় ঢাকা িবভাগীয় কিমশনার এবং �জলা �শাসেকর কায �ালেয়র 
�যৗথ উে�ােগ, ‘�িম �সবা স�াহ এবং �িম উ�য়ন কর �মলা ২০১৯’ উপলে� �ািপত ঢাকা মহানগরী অ�েলর �িম �সবা 

ক�াে�র উে�াধন কেরন।  
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চাট � ১.১: �িম ম�ণালেয়র অগ �ােনা�াম 
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১.৬ �িম ম�ণলােয়র িবিভ� শাখার দািয়�/ কায �াবলীঃ 

১.৬.১ খাসজিম 

(ক) খাসজিম-১ 

 অ�িষ খাস জিম বে�াব� নীিত / আইন সং�া� কাজ; 

 অ�িষ খাস জিম বে�াব� (ঢাকা, �লনা, িসেলট ও ময়মনিসংহ িবভাগ); 

 িপ ও ৯৮ এবং িপ ও ১৩৫/৭৩ সং�া� যাবতীয় কায �াবলী; 

 পাহািড় খাস জিম স�িক�ত িবষয়ািদ; 

 আ�ঃম�ণালয় খাস জিম স�িক�ত িবষয়ািদ; 

 বনায়েনর জ� খাস জিম বে�াব� (ঢাকা, চ��াম, িসেলট ও ময়মনিসংহ িবভাগ); 

 চা বাগােনর জিম বে�াব� ও চা বাগান সং�া� নীিতমালা; 

 অ�িষ খাসজিম ও চা বাগান িবষয়ক আইন/িবিধ/নীিতমালা �ণয়ন ও সংেশাধন। 

(খ) খাসজিম-২ 

 অ�িষ খাস জিম বে�াব� (রাজশাহী, চ��াম, বিরশাল ও রং�র িবভাগ); 

 �িষ খাস জিম বে�াব� সং�া� জাতীয় িনব �াহী কিম� গঠন ও সভা সং�া� িবষয়ািদ; 

 �স�ি� জবর দখল সং�া� যাবতীয় িবষয়; 

 বনায়েনর জ� খাস জিম বে�াব� (রাজশাহী, �লনা, বিরশাল ও রং�র িবভাগ); 

 �িষ খাসজিম িবষয়ক আইন/িবিধ/নীিতমালা �ণয়ন ও সংেশাধন; 

১.৬.২ �শাসন- 

(ক) �শাসন-১  

 ম�ণালেয়র িনজ� এবং পদায়ন�ত কম �কত�া / কম �চারীেদর চাকির, ��, �বতন ভাতািদ, এিসআর 
সংর�ণ; 

 সং�াপন সং�া� যাবতীয় কায �াবলী; 

 �সবা�লক কায �াবলী; 

 িচ�প� �ব�াপনা, পির�ার-পির��তা, অিফস ��শনারী, �েটাকল এবং �য় সং�া� কাজ; 

 ম�ণালেয়র সম�য় সভা সং�া� যাবতীয় িবষয়ািদ; 

 জন�শাসন ম�ণালয় �থেক কম �কত�ােদর পদায়ন সং�া� িবষয়ািদ;  

 ম�ণালেয়র ��ার ও �রকড �-�ম �ব�াপনা ।  

(খ) �শাসন-২ (মাঠ �শাসন) 

 মাঠ পয �ােয় সকল দ�েরর সং�াপন সং�া� কায �াবলী; 

 মাঠ পয �ােয়র �সেটলেম� ও �ােনজেম� সাইেডর কম �কত�া/ কম �চারীেদর িনেয়াগ, পেদা�িত ও 
বদলী সং�া� কায �াবলী; 

 মাঠ �শাসেন সকল দ�েরর সাংগঠিনক কাঠােমা / িনেয়াগিবিধ সং�া� কায �াবলী; 

 �িম সং�ার �বােড �র �শাসিনক িবষয়ািদ; 
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 �কাট � অব ওয়াড �স, �দেবা�র স�ি�, ওয়াকফ ও �াি� স�ি�র �ব�াপনা; 

 মাঠ পয �ােয়র পিরদশ �ন �িতেবদেনর উপর �ব�া �হণ; 

 �িম সং�ার কম ��িচ সং�া� কায �াবলী। 

(গ) �শাসন-৩ (�িশ�ণ, ��লা ও �িম সং�ার �বাড �) 

 �ানীয় ও �বেদিশক �িশ�ণ সং�া�; 

 ম�ণালয় ও মাঠ �শাসেনর ১ম ��ণী (নন ক�াডার), ২য়, ৩য় ও ৪থ � ��িণর কম �কত�া/কম �চারীেদর 
��লতাজিনত কায ��ম;   

 িহসাব িনয়�ক ও মাঠ �শাসেনর ১ম ��ণী (নন ক�াডার) ও ২য় কম �কত�া/কম �চারীেদর 
��লতাজিনত কায ��ম 

 �িম �শাসন �িশ�ণ �কে�র �িশ�ণ কায ��ম। 

(ঘ) লাইে�রী 

 লাইে�রী সং�া� কায ��ম। 

১.৬.৩ সায়রাত- 

 (ক) সায়রাত-১  

 জলমহাল নীিত ও এর আওতাধীন সকল কায �াবলী;  

 জলমহাল হ�া�র সং�া� িবষেয় িবিভ� ম�ণালেয়র সােথ আ�ঃম�ণালয় �বঠক;  

 (খ) সায়রাত-২ 

 লবণমহাল/পাথরমহাল ও �বাটমহাল সং�া� যাবতীয় িবষয়ািদ; 

 লবণ চােষর জিম সং�া� িবষয়ািদ;  

 হাটবাজার �ব�াপনা ও বে�াব� সং�া� িবষয়ািদ; 

 িচংড়ী মহাল ও অ�া� মহাল সং�া� িবষয়ািদ; 

 বা�মহল সং�া� িবষয়ািদ;  

 সায়রাত সং�া� আইন িবিধ ও নীিতমালা সংেশাধন। 

১.৬.৪ আইন-  

(ক) আইন-১ 

 মামলা সং�া� িবষয়ািদ (ঢাকা, �লনা, বিরশাল ও ময়মনিসংহ িবভাগ); 

 �শাসিনক �াই��নাল সং�া� িবষয়; 

 সরকাির �কৗঁ�িল/আইন অিফসার িনেয়াগ সং�া�  (ঢাকা, �লনা, বিরশাল ও ময়মনিসংহ িবভাগ); 

 সিলিসটর উইং ও এটন� �জনােরল  অিফেসর সে� �যাগােযাগ;  

 নামজাির ও জমাভাগ সং�া� কাজ (ঢাকা, �লনা, বিরশাল ও ময়মনিসংহ িবভাগ)। 

(খ) আইন-২  

 মামলা সং�া� িবষয়ািদ (রাজশাহী, িসেলট, রং�র ও চ��াম িবভাগ);  

 �শাসিনক �াই��নাল সং�া� িবষয়; 

 সরকাির �কৗঁ�িল/আইন অিফসার িনেয়াগ সং�া�  (রাজশাহী, িসেলট, রং�র ও চ��াম িবভাগ); 
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 সিলিসটর উইং ও এটন� �জনােরল  অিফেসর সে� �যাগােযাগ;  

 নামজাির ও জমাভাগ সং�া� কাজ (রাজশাহী, িসেলট, রং�র ও চ��াম িবভাগ); 

 আইন/িবিধ/নীিতমালা/�া�য়াল �ণয়ন ও সংেশাধন।  

(গ) আইন-৩  

 �িম উ�য়ন কর সং�া� িবষয়ািদ; 

 সা� �িফেকট মামলা সং�া� িবষয়ািদ; 

 �িম �বহার নীিত / আইন সং�া� যাবতীয় কায �াবলী;  

 মাঠ পয �ােয় অিফেসর জ� ফরম সং�া� িবষয়ািদ;  

 �িম আপীল �বােড �র �শাসিনক কায �াবলী; 

 িবিভ� ম�ণালয়/িবভাগ ক��ক আইন/িবিধ/নীিতর �ণয়েনর িবষেয় মতামত। 

(ঘ) আইন-৪  

 অিপ �ত স�ি�/পিরত�� স�ি�/ িবিনময় স�ি� সং�া� িবষয়ািদ; 

 অিপ �ত স�ি�র বােজট �থেক অথ � ছাড়করণ ও অথ ��য়;  

 অিপ �ত স�ি� �সল এবং যাবতীয় কায �াবলী; 

 িভ, িপ �কৗ�লী িনেয়াগ সং�া� কায ��ম; 

 মামলা সং�া� ডাটােবজ �ণয়ন।  

১.৬.৫ বােজট ও িনরী�া 

(ক) বােজট ও অিডট শাখা 

 �িম ম�ণালয় ও সং�� সকল দ�র/অিধদ�েরর বােজট সং�া� িবষয়ািদ; 

 �িম ম�ণালয় এবং ম�ণালয়াধীন দ�র স�েহর উ�য়ন ও অ��য়ন বােজট �ণয়ন সং�া�; 

 �হ িনম �াণ/ মটর সাইেকল / মটর কার / কি�উটার অি�ম স�িক�ত যাবতীয় িবষয়; 

 ম�ণালেয়র ও মাঠ পয �ােয়র অিডট আপি� ও িন�ি� সং�া�; 

 ইউিনয়ন �িম অিফস �মরামত সং�া� বােজট বরা�-করণ; 

 িহসাব িনয়�ক (রাজ�) দ�েরর �শাসিনক িবষয়ািদ। 

(খ) কাউি�ল ও সম�য় শাখা 

 জাতীয় সংসদ স�িক�ত যাবতীয় কায �াবলী; 

 জাতীয় সংসেদর কাউি�ল অিফসােরর যাবতীয় দািয়�; 

 পাবিলক একাউ�স কিম�র যাবতীয় দািয়�; 

 সংসদীয় �ায়ী কিম� সং�া� যাবতীয় িবষয়; 

 মি�সভা �বঠক, �জলা �শাসক সে�লন, িবভাগীয় কিমশনারেদর সম�য় সভা; 

 (গ) িহসাব শাখা 

 ম�ণালেয়র কম �কত�া/ কম �চারীেদর সকল �কার িবল ��তকরণ; 

 ৩য় এবং ৪থ � ��ণীর কম �চারীেদর িডিডও, আয়ন-�য়ন কম �কত�া, সািভ �স �ক হালনাগাদ করণ 
সং�া� যাবতীয় কায �াবলী; 

 িসিজএ অিফেসর সােথ িহসাব িমল করণ সং�া� যাবতীয় কায �াবলী। 
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১.৬.৬ জিরপ  

(ক) জিরপ – ১  

 �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�েরর �শাসিনক কায �াবলী; 

 সহকারী �সেটলেম� অিফসার/উপসহকারী �সেটলেম� অিফসার কম �কত�াসহ অ�া� �শাসিনক ও 
অথ �ৈনিতক িবষয়ািদ; 

 জিরপ িবভােগর কম �চারীেদর ��লা সং�া� কাজ;  

 �সেটলেম� নীিতমালা িনধ �ারণ িবষয়ক কায �াবলী; 

 �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�েরর বােজট ও অথ � বরা� সং�া� যাবতীয় কায �াবলী।   

(খ) জিরপ – ২  

 জিরপ সং�া� যাবতীয় কায �াবলী (জিরপ কম ��িচ অ�েমাদন, �েব �র জিরেপর সােথ বত�মান জিরেপর 
�লনা, জিরপ কায ��েম অথ � বরা� চলমান জিরেপর মিনটিরং ইত�ািদ;  

 আ�েজলা সীমানা িনধ �ারন সং�া� কায �াবলী;  

 আ�জ�ািতক সীমানা িনধ �ারন সং�া� কায �াবলী;  

 পাব �ত� চ��ােমর �িম কিমশন সং�া� কায �াবলী;  

 �সেটলেম� নীিতমালা বা�বায়ন সং�া� কায �াবলী; 

 �সেটলেম� ��েসর ��ণ সংকা� সকল কায �াবলী। 

১.৬.৭ অিধ�হণ- 

(ক) অিধ�হণ-১  

 �িম ��ম দখল/বািড় ির�ইিজশন (ঢাকা, রাজশাহী, ময়মনিসংহ এবং রং�র িবভাগ);  

 এল এ কি�েজ�ী �থেক যাবতীয় �য় সং�া� িবষয়; 

 �ক�ীয় �িম বরা� কিম�  স�িক�ত িবষয়ািদ;   

 অিধ�হণ/��মদখল স�িক�ত আইন/িবিধ/নীিতমালা �ণয়ন ও সংেশাধন।   

(খ) অিধ�হণ-২  

 �িম ��ম দখল/ বািড় ির�ইিজশন (চ��াম, বিরশাল, �লনা ও িসেলট িবভাগ);   

 এল এ কি�েজ�ী �থেক যাবতীয় �য় সং�া� িবষয়; 

 �ক�ীয় �িম বরা� কিম�  স�িক�ত িবষয়ািদ; 

 অিধ�হণ/��মদখল স�িক�ত আইন/িবিধ/নীিতমালা �ণয়ন ও সংেশাধন। 

  

১.৬.৮ উ�য়ন 

পিরক�না  - ১ ও ২ 

 িডিজটাল প�িতেত �িম-জিরপ, �রকড � �ণয়ন ও সংর�ণ-�ক� (১ম পয �ায়: 
Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian 

Project) (�লাই’১২ হেত �ন’১৮)  (��ািবত �লাই’১২ হেত �ন’২০); 

 ���াম-২য় পয �ায় (�াইেমট িভক�মস িরহ�ািবিলেটশন) �ক� (অে�াবর’১৫ হেত �ন’২০); 

 চর �ডেভলপেম� এ� �সেটলেম� �ক� (িসিডএসিপ)-৪ (জা�য়াির’১১ হেত িডেস�র ’১৮); 
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 �িম ভবন কমে�� িনম �াণ �ক� (�লাই’১৫  হেত �ন’১৮); 

 �িম �ব�াপনা অেটােমশন �ক�; 

 িডিজটাল প�িতেত �িম জিরপ করার জ� �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�েরর িডিজটাল জিরপ 
পিরচালনার স�মতা �ি�করণ �ক�; 

 উপেজলা পয �ােয় ��র সং�ার ও �সৗ�য � বধ �ন �ক�; 

 ২০� �জানাল/িরিভশনাল �সেটলেম� অিফেসর �ভৗত অবকাঠােমা উ�য়ন �ক�; 

 বাজট �ণয়ন ও আইবাস ডাটা এি�; 

 এিডিপ, আরএিডিপ �ণয়ন এবং বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ পয �ােলাচনা (এিডিপ) সভা; 

 সংসদের �ে�া�র; 

 �জলা �শাসকেদর সে�লেনর ত� �দান; 

 এসিডিজ (Sustainable Developments Goals); 

 বািষ �ক �িতেবদন; 

 �িমহীন ও �হহীন �লাকেদর ত�ািদ ও িবিবধ িবষয়ািদ;  

 বত�মান সরকারের উে�খেযা� অজ�ন; 

 অথ �ৈনিতক সমী�ার ত�ািদ ��রণ;  

 মহামা� রা�পিত ভাষণ; 

 জাইকা-এর অধীন যাবতীয় �কে�র কাজ; 

 িবিভ� ম�ণালয় হেত চািহত িবষয়ািদর উপর মতামত ��রণ; 

 সংি�� �কে�র ১ম ��িণর কম �কত�া পেদ িনেয়াগ, কম �কত�া/ কম �চারীেদর পদ সংর�ণ এবং 
�কে�র জনবল রাজ� খােত �ানা�র সং�া� যাবতীয় কায ��ম। 

পিরক�না - ৩ ও ৪  

 সম� �দেশ শহর ও ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �াণ �ক� (�লাই’১৬ হেত �ন’১৯); 

 Vertical Extension of Land Administration Training Centre 

(LATC) Hostel Bhaban from 5th to 11th floor (�লাই’১৬ হেত 

�ন’১৯); 

 উপেজলা ও ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �াণ (৬� পব �) (�লাই’১৪ হেত �ন’১৯); 

 Establishing Integrated Digital Network in the Case 
Application Management System(CAMS) of All Land & Land 
Revenue Adalats of Bangladesh;  

 িডিজটাল প�িতেত �িম জিরেপর মা�েম ৩� িস� কেপ �ােরশন, ১� �পৗরসভা এবং ২� �ামীণ 
উপেজলার িডিজটাল �িম �ব�াপনা প�িত �াপন �ক�; 

 �মৗজা ও �ট িভি�ক জাতীয় িডিজটাল �িম �জািনং �ক�; 

 ঢাকা মহানগরীর িছ��ল বি�বাসী ও িন�িব�েদর ব�তল িবিশ� ভবেন �নব �াসন (২য় পয �ায়) �ক�; 

 বাংলােদশ সােভ � এ� �সেটলেম� �িশ�ণ একােডমী �াপন �ক�; 

 িবভাগীয় �িম �শাসন �িশ�ণ �ক� িনম �াণ �ক�; 

 �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�র, ঢাকা �সেটলেম�, িদয়ারা �সেটলেম� এবং �সেটলেম� ��েসর 
কম �কত�া/কম �চারীেদর জ� ন�ন আবািসক ভবন িনম �াণ �ক�; 

 � ইেকানিম সং�া� ত�ািদ �দান; 
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 মা�ার ��ান; 

 �ড�া ��ান ২১০০ (খসড়া); 

 ই�া�ুল ��া�াম অব একশন; 

 Ease of Doing Business; 

 িডিজটাল �মলা;  

 উ�য়ন �মলা; 

 ই-িমউেটশন সফটওয়�ার; 

 প�বািষ �ক পিরক�না; 

 সংি�� �কে�র ১ম ��িণর কম �কত�া পেদ িনেয়াগ, কম �কত�া/ কম �চারীেদর পদ সংর�ণ এবং 
�কে�র জনবল রাজ� খােত �ানা�র সং�া� যাবতীয় কায ��ম। 

১.৬.৯ অ�া�  

এিপএ  

 উ�য়ন শাখার আওতায় বািষ �ক কম �স�াদন �ি� িবষয়ক কায ��ম; 

ত� ��ি�  

 উ�য়ন শাখার আওতায় ম�ণালেয়র আই� সং�া� সকল কায ��ম; 

জনসংেযাগ  

 মাননীয় ম�ীর দ�েরর আওতায় মাননীয় ম�ী ও ম�ণালেয়র জনসংেযাগ সং�া� সকল কায ��ম; 

 

 
ছিব ১.৩: �দশ�াপী �িম �সবা স�াহ এবং �িম উ�য়ন কর �মলা ২০১৯ – �মলা �া�ণ 

১১ এি�ল, ২০১৯ ি��াে� মাননীয় �িমম�ী সাই��ামান �চৗ�রী রাজধানীর �স�ন বািগচা� বাংলােদশ িশ�কলা একােডিম 
কমে�ে� অবি�ত জাতীয় িচ�শালায় ঢাকা িবভাগীয় কিমশনার এবং �জলা �শাসেকর কায �ালেয়র �যৗথ উে�ােগ ’�িম উ�য়ন 

কর �মলা ২০১৯’ �া�ণ উে�াধন কেরন



১.৭ বাংলােদেশর

 

 

 

 

 

বাংলােদেশর �িম

 িনব�ন অিধদ�র
এর আওতায় 

 িবভাগীয় কিমশনার
িহেসেব)-এর 
কিমশনার ও 
ম�ণালেয়র কােছ

 �জলা পয �ােয়
হেলন �রিভিনউ
সা� �িফেকট অিফসার

 উপেজলা িনব �াহী
কিমশনার (
অ�পি�িতেত

 �া� কিমশন 
চ��াম জনসংহিতর
৪ ধারা অ�যায়ী
িবেরাধ িন�ি�।
�ন�ে� ৫ জন

�িম �ব�াপনার

চাট � ১.২: বাংলােদেশর

অিধদ�র স�ণ �ভােব
আওতায় কাজ কের। 

কিমশনার, অিতির�
 মা�েম মাঠ
 �জলা �শাসক
কােছ দায়ব�।

�জলা পয �ােয় �জলা �শাসেকর
�রিভিনউ �ড�� 

অিফসার (িজিসও

িনব �াহী কম �কত�া
(�িম)-এর কম �কা�

অ�পি�িতেত িতিন সহকারী

�া� কিমশন - ৩� পাব �ত�
জনসংহিতর সে�
অ�যায়ী �া� কিমশন
িন�ি�। মাননীয়

জন সদ� িনেয়

আইনম�ণালয়

িনব�ন 
অিধদ�র

�জলা �র�জ�ার 
অিফস

সাব-�র�জ�ার 
অিফস

�ব�াপনার দ�র-িভি�ক

বাংলােদেশর �িম

স�ণ �ভােব আইন ও 

অিতির� িবভাগীয়
মাঠ পয �ােয় �িম

�শাসক মি�পিরষদ
দায়ব�।   

�শাসেকর িনয়�ণাধীন
 কােল�র (

িজিসও) এবং �রকড �

কম �কত�া (ইউএনও) 
কম �কা� িতিন

সহকারী কিমশনার

পাব �ত� �জলায় শাি��ণ �ভােব 
সে� এক� �ি� 

কিমশন গঠন 
য় �ি�ম �কােট �র

িনেয় এই কিমশন

িবচার িবভাগ

মি�পিরষদ 
িবভাগ

িবভাগীয় 
কিমশনার 
কায �ালয়

�জলা �শাসক 
কায �ালয়

ইউএনও কায �ালয়

এিস ল�া� 
কায �ালয়

ইউিনয়ন ভূিম 
অিফস
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িভি�ক �পেরখা 

�িম �ব�াপনার

 িবচার িবভাগ

িবভাগীয় কিমশনার
�িম �ব�াপনা

মি�পিরষদ িবভােগর আওতা��

িনয়�ণাধীন �িম িবষয়ক
(আরিডিস), �িম
�রকড � �ম কম �কত�া।

) সরাসির �িম
িতিন তদারিক 

কিমশনার (�িম)-এর অিতির�

শাি��ণ �ভােব 
 স�ািদত হয়
 করা হয়। �া�

�কােট �র হাইেকাট �
কিমশন গ�ত হয়।

রা�পিত

িনব �াহী িবভাগ 
(�ধানম�ী)

ভূিম আপীল 
�বাড�

িবভাগীয়

�ব�াপনার দ�র-িভি�ক

িবভাগ, ‘আইন, িবচার

কিমশনার (রাজ�) ও
�ব�াপনা তদারিক কেরন।

আওতা�� এবং

িবষয়ক িবিভ�
�িম অিধ�হণ

কম �কত�া। 

�িম িবষয়ক কােজ
 কেরন এবং
অিতির� দািয়�

শাি��ণ �ভােব  ও সহ অব�ােনর
হয় যা পাব �ত� শা
�া� কিমশেনর

হাইেকাট � িবভােগর
হয়। এেত আ�িলক

ভূিম

ভূিম সং�ার 
�বাড�

িবভাগীয় উপ-
ভূিম সং�ার 
কিমশনার
কায �ালয়

ভূিম
জিরপ

�সেটলেম�

উপেজলা
�সেটলেম�

আইন িবভাগ

িভি�ক �পেরখা 

িবচার ও সংসদ

ও সংি�� �জলা
কেরন। �শাসিনক

এবং �িম িবষয়ক

িবিভ� দািয়ে� িনেয়ািজত
অিধ�হণ কম �কত�া 

কােজ স�ৃ�
এবং সহকারী কিমশনার
দািয়� পালন কেরন।

অব�ােনর লে��
শাি� �ি� নােম

কিমশেনর উে�� হে�
িবভােগর একজন অবসর�া�

আ�িলক পিরষেদর

ভূিম ম�ণালয়

ভূিম �রকড� ও 
জিরপ অিধদ�র

�জানাল 
�সেটলেম� 
অিফস

উপেজলা 
�সেটলেম� 
অিফস

ভূিম
�িশ�ণ

 

সংসদ িবষয়ক ম�ণালয়

�জলা �শাসক (
�শাসিনক ভােব 
িবষয়ক �াপাের ত�রা

িনেয়ািজত কম �কত�াগণ
 (এলএও), 

স�ৃ� নন। তেব 
কিমশনার (

কেরন।  

লে�� ১৯৯৭ সােল
নােম পিরিচত। 
হে� জমাজিম
অবসর�া� িবচারপিতর

পিরষেদর �িতিনিধ

ভূিম �শাসন 
�িশ�ণ �ক�

িহসাব িনয়�ক
(রাজ�
দ�র

 

ম�ণালয়’ 

(কােল�র 
 িবভাগীয় 
ত�রা �িম 

কম �কত�াগণ 
, �জনােরল 

তেব সহকারী 
(�িম)-এর 

সােল পাব �ত� 
 এ �ি�র 

জমাজিম িবষয়ক 
িবচারপিতর 

�িতিনিধ, সােক�ল 

িনয়�ক 
রাজ�)-এর 
দ�র
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িচফ, একজন অিতির� িবভাগীয় কিমশনার ও �জলা পিরষেদর �চয়ার�ান কিমশেনর অ�� ��। এই 
কিমশনেক যাবতীয় সহায়তা �দয়া �িম ম�ণালয় দািয়�। ২০০১ সােল �া� কিমশন আইন �ণীত 
হেয়েছ এবং কিমশেনর �চয়ার�ান িনেয়াগ �দওয়া হেয়েছ। কিমশেনর কায ��ম চলমান রেয়েছ। 

 সরকাির সােভ � ই���উট�েলা কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয় ক��ক পিরচািলত 
হয় (চােট � �দখােনা হয়িন)।  

 'বাংলােদশ জিরপ অিধদ�র', �িতর�া ম�ণালেয়র অধীেন ি�েগােনােমি�ক�াল, িজওেড�ক�াল 
কে�াল সােভ � ও টেপা�ািফক�াল সােভ � কের থােক এবং �াপ ��ত কের থােক (চােট � �দখােনা 
হয়িন)। উে��, �িম ম�ণালেয়র আওতাধীন �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�র �লত ক�াডা�াল সােভ � 
কের।  

 

 

 
ছিব ১.৪:  �দশ�াপী �িম �সবা স�াহ এবং �িম উ�য়ন কর �মলা ২০১৯ - ব�� �দান  

১১ এি�ল, ২০১৯ ি��াে� মাননীয় �িমম�ী সাই��ামান �চৗ�রী রাজধানীর �স�ন বািগচা� বাংলােদশ িশ�কলা একােডিম 
কমে�ে� অবি�ত জাতীয় িচ�শালায় ঢাকা িবভাগীয় কিমশনার এবং �জলা �শাসেকর কায �ালেয়র �যৗথ উে�ােগ, ‘�িম �সবা 
স�াহ এবং �িম উ�য়ন কর �মলা ২০১৯’ উপলে� �ািপত ঢাকা মহানগরী অ�েলর �িম �সবা ক�াে�র উে�াধনী অ��ােন 

�ধান অিতিথর িহেসেব ব�� �দান করেছন। 
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ি�তীয় অ�ায়  

২০১৮-১৯ অথ �-বছের স�ািদত ����ণ �/উে�খেযা� কায �াবিল 

২.১ ২০১৮-১৯ অথ � বছের �িম ম�ণালেয়র উে�খেযা� অজ�ন 

(১) সরকােরর িভশন-২০২১ �পক� িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম �ােণ উ�ত �িম �সবা সহেজ জনগেণর 
�দারেগাড়ায় �পৗঁেছ �দওয়ার লে�� �িম সং�ার �বাড �-এর �ব�াপনায় ই-নামজাির কায ��ম চা� করা হয়। 
৩০ �ন ২০১৯ তািরখ পয �� ৪৮৮� উপেজলায় অনলাইেন নামজাির বা�বািয়ত হয়। ই-নামজাির িসে�েম 
৫,৯২,৯০৮� িমউেটশেনর আেবদন পাওয়া যায়। এর মে� ৩,৮৭,৯৮২� আেবদন িন�ি� করা হয়, যার 
মে� ম�র করা হয় ২,৭২,৭৩৭� এবং নাম�র করা হয় ১,১৫,২৪৫�। ১ �লাই ২০১৯ হেত শতভাগ ই-
িমউেটশন বা�বায়েনর লে�� �িম ম�ণালয় ক��ক িনেদ �শনা �দওয়া হেয়েছ। 

(২) ২০১৮-১৯ অথ �বছের জাতীয় পা��েম �িম িবষয় অ�� ��করেণ এক� �সিমনার, �পক�-২০২১ 
এর আেলােক এক� �কাস � কাির�লাম িরিভউ কম �শালা এবং �পক�-২০২১ ও ২০৪১ বা�বায়েন �িম 
�ব�াপনার চ�ােল� উ�রেণর উপায় শীষ �ক �ই� কম �শালার আেয়াজন করা হয়। এ ছাড়া �িম �শাসন 
�িশ�ণ �ক� ও এ�আই �যৗথভােব ‘�িম �ব�াপনা (নামজাির)’ স�িক�ত ই-লািন �ং �কাস � চা� কেরেছ। যার 
িভিডও �উেটািরয়াল ��পােঠ আপেলাড করা হয়।  

(৩) �িম �সবা সহিজকরেণ নামজাির/জমাভােগর মামলা িন�ি�র সময় ৪৫ িদেনর �েল ২৮ িদেন 
এবং �বাসীেদর নামজাির ০৯-১২ িদেন নািমেয় আনা হয় এবং এ সং�া� এক� পিরপ� জাির করা হয়। 

 (৪) ২০১৮-১৯ অথ �বছের সারােদেশ ৬৫০� �মৗজার �ড়া� য�চ সমা� হয় এবং ৭.৫ ল� খিতয়ােনর 
��কিপ ��ত করা হয়। এ সমেয় িবিভ� �জান হেত ��িরত ১০.৪২ ল� খিতয়ােনর ত� �সেটলেম� ��েসর 
কি�উটার িসে�েম এি� করা হয়। ২০১৮-১৯ অথ �বছের খিতয়ান ��ণ করা হয় ৭.৪২ ল� আর �াপ ��ণ 
করা হয় ৩.২৬ ল�। এ সমেয় ২০০০ �মৗজার �ড়া� �কাশনা �দওয়া হয় এবং ক��পে�র িনকট হ�া�িরত 
হয় ৩,৫০০ �মৗজার ��িলিপ (খিতয়ান ও �মৗজা �াপ)। 

(৫) আ�:�জলা ও আ�:উপেজলা িবেরাধস�হ িন�ি� করা �িম ম�ণালেয়র অ�তম দািয়�। ২০১৮-
১৯ অথ �বছের বা�রবান (নাই�ংছিড়)–ক�বাজার (রা�) এবং নারায়ণগ� (�সানারগ�)–�ি�গ� (�ি�গ� 
সদর) �জলাস�েহর ম�কার ২� আ�:�জলা সীমানা িবেরাধ িন�ি� কের �জলা �শাসকেদর িনকট �িঝেয় 
�দওয়া হয়।  

(৬) আ�জ�ািতক সীমা� র�ণােব�েণর অংশ িহেসেব ২০১৮-১৯ অথ �বছের বাংলােদশ-ভারত ১� 
�যৗথ সীমা� সে�লন অ�ি�ত হয়। এ ছাড়া ২০১৮-১৯ অথ �বছের ১২� �যৗথ সীমা� পিরদশ �ন এবং ৪৫০� 
িবিভ� ধরেনর সীমা� িপলার �মরামত করা হয়। 

(৭) িডিজটাল প�িতর কায ��মেক তরাি�ত করার লে�� �িম সং�ার �বাড � ও �বােড �র িনয়�ণাধীন 
িবভাগীয় উপ-�িম সং�ার কিমশনােরর দ�রসহ সারা �দেশর ইউিনয়ন �িম অিফস, উপেজলা �িম অিফস, 
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অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�) অিফেসর কম �কত�া ও কম �চারীেদর িনেয় Land Information 
Management System (LIMS) Software-এর কায ��ম বা�বায়নাধীন রেয়েছ। 

(৮) �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�র ক��ক �কািশত আরএস খিতয়ানস�হ অন-লাইেন �দশ �ন ও 
িবতরেণর লে�� Access to information -এর সহেযািগতায় �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�র 
আরএস খিতয়ান িসে�ম �তির কেরেছ। এর িল� http://land.gov.bd-এর মা�েম জনগেণর 
�দারেগাড়ায় �িমেসবা �পৗঁেছ �দওয়ার পাশাপািশ মা�েষর �ভাগাি� ব�লাংেশ লাঘব করা স�ব, যা �িম 
�রকড � �ব�াপনায় এক �গা�কারী অজ�ন িহেসেব িবেবিচত হেত পাের। ইেতামে� ৫৩� �জলার ৩২১� 
উপেজলার �মাট ১ �কা� ১ লাখ ১১ হাজার ৭০১� খিতয়ান এি�র কাজ স�� হয় এবং তা RS-K 
িসে�েম �কািশত হয়। অবিশ� �জলার ��ত�ত �ায় ০২ �কা� আর এস �রকেড �র উপা� উ� RS-K 
িসে�েম মাইে�শেনর মা�েম সংর�ণ ও অনলাইেন �দশ �েনর কায ��ম �ি�য়াধীন রেয়েছ। 

(৯) �ত �ি�র স�ি�েত ত�র উ�রািধকারগেণর িহ�া বা মািলকানার এক� �ায়স�ত িবিল-
ব�ন না হেল িবিভ� ধরেণর জ�লতাসহ �ায়শ মামলা �মাক�মার উ�ব ঘেট। আমােদর �দেশর অিধকাংশ 
জনগণই স�কভােব এ স�ি� ব�েনর িবিধ-িবধান বা িহ�া স�েক� অবিহত নন। তাই এ স�ি�র ব�েনর 
জ� এক� সহজ ও সরল প�িতর �বত�ন আব�ক। স�দ ব�ন �ব�ার জ�লতা �থেক সহেজ �ি� 
পাওয়ার িচ�া �থেকই মাননীয় �ধানম�ী ৩১ িডেস�র ২০১৬ তািরেখ একেসস � ইনফরেমশন (এ�আই) 
ক��ক �তির�ত এই উ�রািধকার বাতায়ন এবং অ�ােপর �ভ উে�াধন কেরন। এ িসে�ম� �াথিমকভােব 
ইসলািমক উ�রািধকােরর িভি�েত �তির হেলও বত�মােন এর ভাস �ন-০২ (িহ� ও ি��ান স�দােয়র জ�) 
�তিরর কায ��ম চলমান রেয়েছ। 

(১০) �িমর ��িণস�হেক সব �সাধারেণর িনকট �হণেযা�, সহজেবা�, �েয়াগেযা� ও �েগাপেযাগী 
করার লে�� সব �েশষ জিরেপ �কািশত খিতয়ান পয �ােলাচনা কের িব�মান ১,১২৪� �িমর ��িণেক ১৬� 
��িণেত �পা�র কের পিরপ� জাির করা হয়। 

(১১) অ�িষ খাসজিম বে�াব�: ২০১৮-১৯ অথ �বছের অথ �ৈনিতক অ�ল, আই� পাক�, �ি�েযা�া 
কমে�� ভবন, িবিভ� িশ�া �িত�ান, হাসপাতাল ও �সবা�লক �িত�ান, িবিভ� বািহনীসহ অ�া�েদর 
সব �েমাট ১৩১৯৭.৬৬৫৫ একর অ�িষ খাসজিম এবং �িমহীন ১৪,৭৪৭ � পিরবােরর মে� ৫৬৩৬.৩১৫৮একর 
�িষ খাসজিম বে�াব� �দান করা হেয়েছ। 

(১২) �িম ম�ণালেয়র কায ��েমর মে� �িম উ�য়ন কর িনধ �ারণ ও আদায় কায ��ম অ�তম। জিমর 
��ণী ও �বহারিভি�ক বা�বতার িনিরেখ সরকাির রাজ� তথা �িম উ�য়ন কর িনধ �ারণ করা হয়। �িম 
উ�য়ন কর সরকার রাজ� আেয়র অ�তম উৎস। �িম উ�য়ন কর আদােয়র পিরমাণ �ি�র জ� �াপক 
কায ��ম �হণ করা হয়। িবগত অথ �বছের অতীেতর �যেকান সমেয়র �লনায় �িম উ�য়ন কর আদােয়র 
পিরমাণ �ি� �পেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছের �িম উ�য়ন কর আদায় করা হয় সব �েমাট ৭০৩ �কা� টাকা 
(সাধারণ ৫৬১ �কা� এবং সং�া ১৪২ �কা� টাকা)।  

(১৩) সকল সহকারী কিমশনার (�িম)/রাজ� সােক�েলর জ� ডাবল �কিবন িপক-আপ সরবরােহর 
িস�া� �হেণর পিরে�ি�েত ৪৯৪� গািড় সরবরােহর �ব�া �হণ করা হেয়েছ এবং ন�ন �িজত ১৭� 
সােক�ল/উপেজলা সহকারী কিমশনার (�িম) অিফেস গাড়ী সরবরাহ করার জ� �ওএ�ই ��করেণর �ি�য়া 
চলেছ।  

(১৪) �িম ম�ণালেয়র অধীন �িম সং�ার �বােড �র ‘�িম সং�ার �বাড � (কম �কত�া ও কম �চারী) িনেয়াগ 
িবিধমালা, ২০১৮’ �ণয়ন করা হয়। ইউিনয়ন �িম সহকারী কম �কত�া ও ইউিনয়ন �িম উপসহকারী কম �কত�া 
(GOVERNMENT ACQUIRED ESTATES) িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৯ এবং �িম 
ম�ণালেয়র আওতাধীন মাঠপয �ােয় কম �কত�া-কম �চারীেদর িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৯ নােম �� িনেয়াগ 
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িবিধমালা জন�শাসন ম�ণালেয়র িনেয়াগ িবিধমালা পরী�ণ সং�া� উপকিম� ও �শাসিনক উ�য়ন সং�া� 
সিচব কিম� ক��ক অ�েমািদত হয়। 

(১৫) �িম আপীল �বােড �র মামলা সং�া�: সরকােরর িভশন-২০২১ এর িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার 
িদকিনেদ �শনা ও নীিতর সে� সাম�� �রেখ �িম রাজ� মামলা িন�ি�েত আ�িনক ত� ��ি�েক 
কায �করভােব �বহার করা হে�। এ লে�� ‘Web-based Land Appeal Case 
Management Application System for Land Appeal Board’-শীষ �ক 
কম ��িচ ২০১৮-১৯ অথ �বছের বা�বািয়ত হয়। �েব � সম� বাংলােদেশর িবচার�াথ�েক �ায়শই �ত�� অ�ল 
�থেক �িম আপীল �বােড � আসেত হত এবং মামলার ত� জানার জ� নানািবধ �ভাগাি�েত পড়েত হত। উ� 
কম ��িচ বা�বায়েনর ফেল মামলার �াথিমক ত�, �েয়াজনীয় দািলিলক কাগজপ�, আেদশ ও রায় ইত�ািদ 
ত� সংি�� সকলেক অবিহত করােনার জ� অনলাইন/ওেয়বসাইেট �কাশ করা হে�। পাশাপািশ এস এম 
এস �ব�া কায �কর করা হয়। এর মা�েম জনগণ তােদর মামলার ত� বাড়ীেত বেসই অবিহত হেত পারেছন। 
সম� �দেশর �িম রাজ� সং�া� িন� আদালতস�হ ৪৯৭� উপেজলা, ৬৪� �জলা ও ০৮� িবভােগর মে� 
এবং �িম আপীল �বােড �র মে� িবচািরক ত� আদান �দােনর জ� Network Application 
System চা� করা হয়। যার মা�েম সকল সরকাির অিফস এবং �দেশর �সবা �হীতাগেণর িনকট ত� ও 
�সবা আদান-�দান অিত সহেজই স�ব হে�। উে�� �য, বত�মােন চলমান মামলা এবং �দনি�ন মামলার 
কজিল�সহ মামলা সং�া� সকল ত� �িম আপীল �বােড �র ওেয়বসাইট www.lab.gov.bd-�ত 
িনয়িমতভােব �কাশ/আপেডট করা হে�। ২০১৮-১৯ অথ �বছের ৪৬৭� মামলা িন�ি� করা হয়। 

(১৬) িডিজটাল প�িতেত �িম জিরপ ও �রকড � �ণয়ন এবং সংর�ণ কায ��ম এর আওতায় 
পয �ায়�েম সারােদেশর �িম জিরপ, �রকড � �ণয়ন ও �ব�াপনার জ� িডিজটাল প�িত �বত�েনর লে�� 
সরকার ক��ক �াথিমকভােব িডিজটাল প�িতেত �িম জিরপ, �রকড � �ণয়ন এবং সংর�ণ �ক� (�থম 
পয �ায়: Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian) শীষ �ক 
�ক�� বা�বািয়ত হে�। �ক��র অ�েমািদত �মাট �য় ৯২৭৭.৭৩ ল� টাকা। এ �কে�র আওতায় িসএস, 
এসএ ও আরএস জিরেপর ৪,৫৮,৪৩,৪০৪� খিতয়ােনর ডাটা এি�র ল��মা�া িনধ �ারণ করা হয়। ২০১৮-১৯ 
অথ �বছের ১,৫০,৯৩,৮০০� খিতয়ােনর ডাটা এি�র ল��মা�া িবপরীেত ১,২১,৬৭,৮২২� খিতয়ােনর ডাটা 
এি� করা হয়। �ন ২০১৯ পয �� সব �েমাট ৩,৪৯,৯৫,০০০� খিতয়ােনর ডাটা এি� করা হয় এবং �কে�র 
�ম�ি�ত আিথ �ক অ�গিত ৭৫৫০.১৫ ল� টাকা যা �মাট বরাে�র ৮১.৩৯ শতাংশ। 

(১৭) �িম ম�ণালেয়র অধীন ���াম (�াইেমট িভি�মস িরহ�ািবিলেটশন) �কে�র আওতায় 
�সে��র, ২০১৫ পয �� �ািপত ২৫৪� ���ােম ১০,৭০৩� �িমহীন পিরবারেক �নব �াসন করা হয়। এরই 
ধারাবািহকতায় ৫০ হাজার �িমহীন দির� পিরবারেক �নব �াসেনর লে�� ���াম-২য় পয �ায় (�াইেমট 
িভি�মস িরহ�ািবিলেটশন) �ক�� �মাট ৯৪,১৮১.৩০ ল� টাকা �েয় আগ� ২০১৫ হেত �ন ২০২০ �ময়ােদ 
বা�বািয়ত হে�। ২০১৮-১৯ অথ �বছের ৮,১০০� পিরবারেক �নব �াসেনর ল��মা�ার িবপরীেত ৭,৯২২� 
পিরবারেক �নব �াসন করা হয়। �ন ২০১৯ পয �� �কে�র �ম�ি�ত আিথ �ক অ�গিত ৬৬,৮৯৪.৪৩ ল� টাকা 
যা �মাট বরাে�র ৭১.০৩ শতাংশ। ২০১৯-২০ অথ �বছের ৮,৫০০� পিরবারেক �নব �াসেনর ল��মা�া িনধ �ারণ 
করা হয়। এছাড়া ���ােম �িত� পিরবারেক ৪-৮ শতক খাসজিমর ক�িলয়াত স�াদন, ৩০০ বগ ��েটর �ই 
ক�িবিশ� ঘর �দান, নল�প �াপন, মাি�পারপাস হল িনম �াণ, �নব �ািসত পিরবারস�েহর আথ �-সামািজক 
উ�য়েনর জ� আয়বধ �ক �িশ�ণ, িবধবােদর ��ে� নারীর নােম ক�িলয়ত স�াদন এবং আয়বধ �ক �িশ�ণ 
�শেষ �িত� পিরবারেক ১৫ হাজার টাকা ��ঋণ �দান করা হয়।  

(১৮) দি�ণ �কািরয়ার উ�য়ন সহেযাগী সং�া Economic Development 
Cooperation Fund (EDCF) এর আিথ �ক সহেযাগীতায় ‘Establishment of 
Digital Land Management System (DLMS) through Digital 
Survey and Settlement Operations of 3 (three) City Corporations, 
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1 (one) Prourasava and 2 (two) Rural Upazilla of Bangladesh’ শীষ �ক 
�কে�র বা�বায়ন কায ��ম �� করা হয়। এ �কে�র আওতায় িডিজটাল জিরেপর মা�েম িডিজটাল �িম 
�ব�াপনা �বত�েনর লে�� রাজশাহী, চ��াম ও নারায়গ� িস� কেপ �ােরশন, মািনকগ� �পৗরসভা এবং 
�ি�য়া সদর ও ধামরাই উপেজলায় এর কায ��ম �হণ করা হয়। �ক��র অ�েমািদত �মাট �য় ৩৫১৮৬.২২ 
ল� টাকা এর মে� িজওিব ৭০৮২.৯৬ ল� টাকা ও �ক� সাহা� ২৮১০৩.২৬ ল� টাকা এবং বা�বায়ন 
�ময়াদকাল ১ �লাই ২০১৮ হেত ৩১ িডেস�র ২০২১ পয ��। �ক�� ১১ �সে��র ২০১৮ তািরেখ পিরক�না 
কিমশন ক��ক অ�েমািদত হয় এবং ১৭ �স��র ২০১৮ তািরেখ �িম ম�ণালয় হেত �শাসিনক আেদশ জাির 
করা হয়। �ন ২০১৯ পয �� �কে�র �ম�ি�ত আিথ �ক অ�গিত ১৩.৭৪ ল� টাকা। 

(১৯) উপেজলা ও ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �াণ (৫ম পব �) শীষ �ক �কে�র আওতায় ৯৬� উপেজলা 
�িম অিফস ও ২০৭� ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �াণ করা হয়। এছাড়া, �দেশর জরাজীণ � উপেজলা ও ইউিয়ন 
�িম অিফসস�েহর ভবন িনম �াণ এবং দা�িরক কায �ািদ স�াদেনর উপ�� পিরেবশ �ি�র লে�� উপেজলা ও 
ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �াণ (৬� পব �) শীষ �ক �কে�র আওতায় ১৩৯� উপেজলা �িম অিফস ও ৫০০� 
ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �ােণর ল��মা�া রেয়েছ। �ক��র অ�েমািদত �মাট �য় ৭৪৬৭৮.০২ ল� টাকা। 
২০১৮-১৯ অথ �বছের ৩২০� ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �ােণর ল��মা�ার িবপরীেত ২২৫� ইউিনয়ন �িম 
অিফস িনম �াণ করা হয়। �ন ২০১৯ পয �� সব �েমাট ৪৭৮� ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �াণ করা হয় এবং �কে�র 
�ম�ি�ত আিথ �ক অ�গিত ৩৩,৯১৮.৩৬ ল� টাকা যা �মাট বরাে�র ৪৫.৪২ শতাংশ। এছাড়া, �ক��� 
১৩৯� উপেজলা �িম অিফস িনম �াণ কায ��ম �ি�য়াধীন রেয়েছ। 

(২০) সারােদেশর আেরা ১,০০০� ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �ােণর লে�� সম� �দেশ শহর ও 
ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �াণ �কে�র মা�েম কায ��ম চলমান রেয়েছ। �ক��র অ�েমািদত �মাট �য় 
৭৩১৮৬.০০ ল� টাকা। �ন, ২০১৮ পয �� ৬৪৬� ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �ােণর দরপ� আ�ান করা হয়। 
২০১৮-১৯ অথ �বছের ১৫০� ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �ােণর ল��মা�া িনধ �ারণ করা হয়। �ন ২০১৯ পয �� 
৪৫� ইউিনয়ন �িম অিফেসর িনম �াণকাজ সমা� হয় এবং �কে�র �ম�ি�ত আিথ �ক অ�গিত ২৫.৮৫ 
শতাংশ। অবিশ� �িম অিফেসর কাজ চলমান রেয়েছ।  

(২১) �িম ম�ণালেয়র সকল দ�র/সং�ােক একই ছােদর িনেচ এেন জনগণেক সহজতর ‘One 
Stop Service’ �দােনর িনিম� ঢাকার �তজগ�ও এলাকায় �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�র ক�াউে� 
�িম ভবন কমে�� িনম �াণ করা হে�। �ক��র অ�েমািদত �মাট �য় ১৪,৭২৯.৮২ ল� টাকা। ২� 
�বইজেম�সহ �মাট ২০তলা িভি�িবিশ� ১৪ তলা ভবন িনম �াণ করা হেব। এেত �িম আিপল �বাড �, �িম 
সং�ার �বাড �, �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�র, ���াম-২য় (িসিভআরিপ) �ক�, ঢাকা িবভােগর উপ�িম 
সং�ার কিমশনার, �কাট � অব ওয়াড �স ভাওয়াল রাজ এে�ট, ঢাকা নওয়াব এে�ট, �তজগ�ও সােক�ল �িম 
অিফস এর জ� এই ভবেন ��স বরা� রাখা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছের ৮� ��ার ঢালাই করার 
ল��মা�ার িবপরীেত ৮� ��ার ঢালাইেয়র কাজ স�� হয়। �ন, ২০১৯ পয �� �মাট ২� �বইজেম� ও ১১� 
��ার ঢালাইেয়র কাজ স�� হয়। �কে�র �ম�ি�ত আিথ �ক অ�গিত ৩৬.৪৬ শতাংশ। 

(২২) �িম �শাসন �িশ�ণ �কে�র স�মতা ও অবকাঠােমা �ি�র িনিম� ‘�িম �শাসন �িশ�ণ 
�কে�র ৬� তলা হেত ১২তম তলা পয �� উ���খী স�সারণ’ শীষ �ক এক� উ�য়ন �ক� �লাই ২০১৬ হেত 
�ন ২০১৯ �ময়ােদ বা�বািয়ত হয়। ২০১৮-১৯ অথ �বছের বিণ �ত �কে�র অধীেন ৬� তলা হেত ১২তম তলা 
পয �� ডরিমটির, ২� কি�উটার �াব, লাইে�ির, �ায়ামাগার, �ীড়া ও িবেনাদন ক� এবং সাংগঠিনক 
কাঠােমা �মাতােবক �েয়াজনীয় দ�রসহ ন�ন অবকাঠােমা িনম �াণকাজ স�� হয়। �ক�� �ন ২০১৯ সেন 
সমা� হয়। �ক�� সমা� হওয়ার ফেল �েব �র একই সমেয় ১� �কােস � ৩০ জন �িশ�ণাথ�র �েল বত�মােন 
একই সমেয় ৩� �কােস � একসে� ৮৬ জন �িশ�ণাথ�র সকলেক আবািসক �িবধা �দানসহ �িশ�ণ �দান 
করা স�ব হে�। 
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(২৩) চর �ডেভলপেম� এ� �সেটলেম� �েজ� (িসিডএসিপ-৪)-এর আওতায় ১৪ হাজার �িমহীন 
পিরবারেক ২০ হাজার একর খাস জিম বে�াব� �দােনর কায ��ম �হণ করা হয় এবং খাসজিমর �ট � �ট 
সােভ � কায ��ম স�� করা হয়। �ক��র অ�েমািদত �মাট �য় ৭৬৯.০০ ল� টাকা। �িত� পিরবারেক ১-
১.৫ একর খাসজিম বে�াব� �দান করা হয়। �ন, ২০১৮ পয �� ১২,৪৬১� �িমহীন পিরবােরর মে� খাসজিম 
বে�াব� �দয়া হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছের ১,৫৩৯� পিরবােরর মে� �িম বে�াবে�র ল��মা�া িনধ �ারণ 
করা হয়। িডেস�র ২০১৮ পয �� ১,০৪৭� পিরবােরর মে� খাসজিম িবতরেণর অ�গিত ৬৮.০৩ শতাংশ। 
িডেস�র, ২০১৮ পয �� �কে�র �ম�ি�ত আিথ �ক অ�গিত ৭১২.৬২ ল� টাকা। �ক�� িডেস�র, ২০১৮ 
সােল স�� হেয়েছ। তাছাড়া, আরও ৬ হাজার �িমহীন দির� পিরবারেক �নব �াসেনর লে�� চর 
�ডেভলপেম� এ� �সেটলেম� �েজ�-ি�িজং (িসিডএসিপ-িব) নামক �কে�র িডিপিপ অ�েমাদেনর িনিম� 
পিরক�না কিমশেন ��রণ করা হেয়েছ। 

(২৪) �ন�িত িবেরাধী কম ��চীর অংশ িহেসেব �িম ম�ণালয় ও এর আওতাধীন প�চ� দফতেরর এবং 
৬৪� �জলায় কম �রত ১৭ হাজার ৫৭৬ জন কম �চারীর মে� স�েদর িহসাব দািখল কেরেছন ১৭ হাজার ২০৮ 
জন কম �চারী। িবভাগীয় মামলায় সামিয়ক বরখা� ও দীঘ �েময়ািদ ��েত থাকার কারেণ ৩৬৮ জন কম �চারী 
স�েদর িববরণী দািখল করেত পােরনিন। 

(২৫) ‘রাখেবা িন��ক জিম বািড়, করব সবাই ই-নামজাির’ �িতপাে� গত ১০-১৬ এি�ল, ২০১৯ 
এক �দশ�াপী স�াহ�াপী ‘�িম �সবা স�াহ ও �িম উ�য়ন কর �মলা' অ�ি�ত হয়। �েত�ক �জলা, উপেজলা, 
রাজ� সােক�ল, ইউিনয়ন ও �পৗর �িম অিফস, তথা ৮� িবভাগ, ৬৪ �জলা এবং ৫০৭� উপেজলায় �িম 
সােক�ল অিফেস �সবা ক�া� �াপন করা হয়। �িম �ব�াপনায় দ�তা �ি�, গিতশীলতা আনয়ন ও 
জনসাধারেণর মােঝ �িম অিধকার স�েক� সেচতনতা �ি�র উে�ে� �দশ�াপী এই �মলা িবেশষ অবদান 
রােখ। 

(২৬) �িম ম�ণালেয়র ষা�ািসক �কাশনা (বাত�া/Newsletter) '�িম বাত�া' �কাশ। �দেশর 
�িম �স�র স�েক� জনগণ ও �িম �সবা �দানকারীেদর িনয়িমত অবগত ও সেচতন করা এ �কাশনার 
উে��। 

২.২ ভিব�ৎ পিরক�না 

(১) �জলা �রকড � �মেক িডিজটাল �রকড � �ম বা ভা��য়াল �রকড � �েম �পা�র করা হেব। �সজ� 
ইেতামে� কায ��ম �হণ করা; 

(২) িডিজটাল জিরপ কায ��ম পয �ায়�েম সারােদেশ স�� করা; 

(৩) �িমর সকল আইন ও িবিধ-িবধানেক এক�ীত কের ই-�ক �তির করা; 

(৪) মাঠপয �ােয়র কম �কত�া-কম �চারীেদর অিফেস িনয়িমত উপি�িত িনি�তকরেণর জ� �িম 
ম�ণালয় হেত অনলাইন হািজরা পয �ায়�েম বা�বায়ন করা; 

(৫) �িম ম�ণালেয় এক� হটলাইন �াপন করা হেয়েছ, যার মা�েম নাগিরক অস�ি� কেঠারভােব 
তদারিক করা হেব; 

(৬) �িম সং�া� সকল �সবা অনলাইেন �দােনর উে�াগ বা�বায়েন পয �ায়�েম সকল �কার 
কায ��ম �হণ করা; 

(৭) �িম সং�া� সকল �সবা �মাবাইল সািভ �স িহেসেব �পা�েরর কায ��ম �হণ করা হয়। নাগিরকগণ 
যােত �মাবাইল �ফােনর মা�েম �িম �সবা এক �ান হেত �পেত পাের তার কায ��ম �হণ করা; 



প�িতেত �িম উ�য়ন কর আদা

িসে�েম �� করা হেব।

কায �ালেয়র �িম �ব�াপনা সং�া� �সবােক সরকােরর অ�া� �সবার সে� 
�ব�াপনা এবং �িম সং�া� অ�া� �সবা �দান প�িতেক অেটােমশন করার লে�� 
অেটােমশন �ক�
Management 

২০ �ন
�চৗ�রী ও

(�রাজির�ার

২০ �ন
রািশয়ার 

(৮) অন-লাইন �িম উ�য়ন কর �ব�াপনা িসে�ম �তির এবং নাগিরকেদর িনকট হেত ইেলক�িনক 
প�িতেত �িম উ�য়ন কর আদা

(৯) ই-নামজািরর সে� নামজাির িরিভউ মামলা িসে�ম একি�ত করার �ব�া �হণ করা

(১০) অন-লাইেন �িম উ�য়ন কর �ব�াপনা িসে�েমর মা�েম �র� সা� �িফেকট মামলা �ব�াপনা 
িসে�েম �� করা হেব।

(১১) ইউিনয়ন �িম অিফস
কায �ালেয়র �িম �ব�াপনা সং�া� �সবােক সরকােরর অ�া� �সবার সে� 
�ব�াপনা এবং �িম সং�া� অ�া� �সবা �দান প�িতেক অেটােমশন করার লে�� 
অেটােমশন �ক�’ নামক এক� ন�ন �ক� �নয়া যা বা�বায়ন হেল 
Management 

 

ছিব ২.১: 

�ন, ২০১৯ ি��া�
ও �শ অথ �ৈনিতক

�রাজির�ার)’র �ধান িভে�ািরয়া
উভয় 

ছিব ২.২: বাংলােদেশর

�ন ২০১৯ ি��াে�
 মে� আ��ািনক

 

লাইন �িম উ�য়ন কর �ব�াপনা িসে�ম �তির এবং নাগিরকেদর িনকট হেত ইেলক�িনক 
প�িতেত �িম উ�য়ন কর আদােয়র �ব�া �হণ করা

নামজািরর সে� নামজাির িরিভউ মামলা িসে�ম একি�ত করার �ব�া �হণ করা

লাইেন �িম উ�য়ন কর �ব�াপনা িসে�েমর মা�েম �র� সা� �িফেকট মামলা �ব�াপনা 
িসে�েম �� করা হেব। 

ইউিনয়ন �িম অিফস
কায �ালেয়র �িম �ব�াপনা সং�া� �সবােক সরকােরর অ�া� �সবার সে� 
�ব�াপনা এবং �িম সং�া� অ�া� �সবা �দান প�িতেক অেটােমশন করার লে�� 

নামক এক� ন�ন �ক� �নয়া যা বা�বায়ন হেল 
Management �বত�ন স�ব হেব।

: বাংলােদেশর �িমম�ী

ি��া� রািশয়ার রাজধানী
অথ �ৈনিতক উ�য়ন উপম�ী

িভে�ািরয়া আ�ামেচে�ার
 �দেশর �িম �ব�াপনা

বাংলােদেশর �িমম�ী

ি��াে� রািশয়ার রাজধানী
আ��ািনক এক ি�প�ীয়

�শ অথ �ৈনিতক

লাইন �িম উ�য়ন কর �ব�াপনা িসে�ম �তির এবং নাগিরকেদর িনকট হেত ইেলক�িনক 
েয়র �ব�া �হণ করা

নামজািরর সে� নামজাির িরিভউ মামলা িসে�ম একি�ত করার �ব�া �হণ করা

লাইেন �িম উ�য়ন কর �ব�াপনা িসে�েমর মা�েম �র� সা� �িফেকট মামলা �ব�াপনা 

ইউিনয়ন �িম অিফস, উপেজলা 
কায �ালেয়র �িম �ব�াপনা সং�া� �সবােক সরকােরর অ�া� �সবার সে� 
�ব�াপনা এবং �িম সং�া� অ�া� �সবা �দান প�িতেক অেটােমশন করার লে�� 

নামক এক� ন�ন �ক� �নয়া যা বা�বায়ন হেল 
�বত�ন স�ব হেব। 

�িমম�ী  এবং �শ অথ �ৈনিতক

রাজধানী মে�ােত অবি�ত
উপম�ী এবং রািশয়ার
আ�ামেচে�ার �ন�ে�

�ব�াপনা স�িক�ত

�িমম�ী  এবং �শ অথ �ৈনিতক

রাজধানী মে�ােত অবি�ত
ি�প�ীয় �বঠেক ব��

অথ �ৈনিতক উ�য়ন
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লাইন �িম উ�য়ন কর �ব�াপনা িসে�ম �তির এবং নাগিরকেদর িনকট হেত ইেলক�িনক 
েয়র �ব�া �হণ করা; 

নামজািরর সে� নামজাির িরিভউ মামলা িসে�ম একি�ত করার �ব�া �হণ করা

লাইেন �িম উ�য়ন কর �ব�াপনা িসে�েমর মা�েম �র� সা� �িফেকট মামলা �ব�াপনা 

উপেজলা �িম অিফস
কায �ালেয়র �িম �ব�াপনা সং�া� �সবােক সরকােরর অ�া� �সবার সে� 
�ব�াপনা এবং �িম সং�া� অ�া� �সবা �দান প�িতেক অেটােমশন করার লে�� 

নামক এক� ন�ন �ক� �নয়া যা বা�বায়ন হেল 

অথ �ৈনিতক উ�য়ন উপম�ী

অবি�ত �রাজির�ার
রািশয়ার ‘�ফডােরল সািভ �স

�ন�ে� �িম �ব�াপনা
স�িক�ত ক��পে�র 

অথ �ৈনিতক উ�য়ন উপম�ী

অবি�ত �রাজির�ার
ব�� রাখেছন �িমম�ী
উ�য়ন উপম�ী িভে�ািরয়া

লাইন �িম উ�য়ন কর �ব�াপনা িসে�ম �তির এবং নাগিরকেদর িনকট হেত ইেলক�িনক 

নামজািরর সে� নামজাির িরিভউ মামলা িসে�ম একি�ত করার �ব�া �হণ করা

লাইেন �িম উ�য়ন কর �ব�াপনা িসে�েমর মা�েম �র� সা� �িফেকট মামলা �ব�াপনা 

�িম অিফস, সাব-�রিজ�ার অিফস
কায �ালেয়র �িম �ব�াপনা সং�া� �সবােক সরকােরর অ�া� �সবার সে� 
�ব�াপনা এবং �িম সং�া� অ�া� �সবা �দান প�িতেক অেটােমশন করার লে�� 

নামক এক� ন�ন �ক� �নয়া যা বা�বায়ন হেল 

উপম�ী ও �রাজির�ার

�রাজির�ার সদর দ�ের
সািভ �স ফর ��ট 

�ব�াপনা িবষেয় আ��ািনক
 ঊ��তন কম �কত�ারা

উপম�ী ও �রাজির�ার �ধােনর

�রাজির�ার সদর দ�ের
�িমম�ী সাই��ামান
িভে�ািরয়া আ�ামেচে�া

লাইন �িম উ�য়ন কর �ব�াপনা িসে�ম �তির এবং নাগিরকেদর িনকট হেত ইেলক�িনক 

নামজািরর সে� নামজাির িরিভউ মামলা িসে�ম একি�ত করার �ব�া �হণ করা

লাইেন �িম উ�য়ন কর �ব�াপনা িসে�েমর মা�েম �র� সা� �িফেকট মামলা �ব�াপনা 

�রিজ�ার অিফস
কায �ালেয়র �িম �ব�াপনা সং�া� �সবােক সরকােরর অ�া� �সবার সে� Synchronize 
�ব�াপনা এবং �িম সং�া� অ�া� �সবা �দান প�িতেক অেটােমশন করার লে�� 

নামক এক� ন�ন �ক� �নয়া যা বা�বায়ন হেল Online Smart Land 

�রাজির�ার �ধােনর �বঠক 

দ�ের, বাংলােদেশর
 �রিজে�শন, ক�াডাে�

আ��ািনক এক ি�প�ীয়
কম �কত�ারা উপি�ত িছেলন

�ধােনর �বঠক - �িমম�ীর

দ�ের, �িম �ব�াপনা
সাই��ামান �চৗ�রী জােবদ

আ�ামেচে�া 

লাইন �িম উ�য়ন কর �ব�াপনা িসে�ম �তির এবং নাগিরকেদর িনকট হেত ইেলক�িনক 

নামজািরর সে� নামজাির িরিভউ মামলা িসে�ম একি�ত করার �ব�া �হণ করা; 

লাইেন �িম উ�য়ন কর �ব�াপনা িসে�েমর মা�েম �র� সা� �িফেকট মামলা �ব�াপনা 

�রিজ�ার অিফস, �জলা �শাসেকর 
Synchronize 

�ব�াপনা এবং �িম সং�া� অ�া� �সবা �দান প�িতেক অেটােমশন করার লে�� ‘�িম �ব�াপনা 
Online Smart Land 

�বঠক - �প ছিব 

বাংলােদেশর �িমম�ী সাই��ামান
ক�াডাে� এ� কােট �া�ািফ

ি�প�ীয় �বঠক অ�ি�ত
িছেলন। 

�িমম�ীর ব�� 

�ব�াপনা িবষেয় বাংলােদশ
জােবদ, এমিপ। পােশ

 

লাইন �িম উ�য়ন কর �ব�াপনা িসে�ম �তির এবং নাগিরকেদর িনকট হেত ইেলক�িনক 

 

লাইেন �িম উ�য়ন কর �ব�াপনা িসে�েমর মা�েম �র� সা� �িফেকট মামলা �ব�াপনা 

�জলা �শাসেকর 
Synchronize কের �িম 

�িম �ব�াপনা 
Online Smart Land 

সাই��ামান 
কােট �া�ািফ’ 
অ�ি�ত হয়। 

 

বাংলােদশ-
পােশ উপিব� 
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ছিব ২.৩: আর এস খিতয়ান উ�ু�করণ  

২৭ �ফ�য়াির, ২০১৯ ি��াে� ‘হােতর �েঠায় খিতয়ান’ এই �িতপা�েক সামেন �রেখ �িম ম�ণালেয়র সভাকে� অ�ি�ত 
�দশ�াপী আর এস খিতয়ান অনলাইেন অব��করণ কায ��ম উে�াধন কেরন মাননীয় �িমম�ী জনাব সাই��ামান �চৗ�রী, 
এমিপ। অ��ােন �ায় ৩২ হাজার জিরপ-�ত �মৗজার ১ �কা� ৪৬ ল� আর এস খিতয়ােনর জনসাধারেণর জ� উ��ু কের 

�দওয়া হেয়েছ। বাকী�েলাও পয �ায়�েম উ�ু� কের �দওয়া হেব 

 
ছিব ২.৪: সম� ঢাকা �জলায় শতভাগ ই-নামজাির চা� কায ��ম �ভ উে�াধন 

১২ �ফ�য়াির, ২০১৯ ি��াে�, ঢাকা �জলা �শাসন কায �ালেয় ঢাকা মহানগরসহ সম� ঢাকা �জলায় শতভাগ ই-নামজাির চা� 
কায ��ম �ভ উে�াধন কেরন �িম ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব সাই��ামান �চৗ�রী জােবদ, এমিপ। 
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�তীয় অ�ায় 

বািষ �ক কম �স�াদন �ি� 

৩.১ সা�িতক বছরস�েহর (৩ বছর) �ধান অজ�নস�হ 

�িম �ব�াপনায় িডিজটাল প�িত �বত�েনর লে�� �িম ম�ণালয় িনরলসভােব �িম অেটােমশেনর 
জ� কাজ কের যাে� । অ�না�� ১১১� িছট মহেলর �িম জিরপ কায ��ম সমা� হেয়েছ। ���াম ১ম পয �ায় 
�কে�র ২৫২� ���ােম ১০,৭০৩� পিরবারেক ও ২য় পয �ায় �কে�র মা�েম ৫,৪০০ পিরবারেক �নব �াসন 
করা হেয়েছ। �দেশর ৩� উপেজলায় ১২০� �মৗজায় িডিজটাল জিরপ স�� করা হেয়েছ এবং এর মে� ৪৭� 
�মৗজার �ড়া� �রকড � �কাশ করা হেয়েছ। �ায় ২ �কা� খিতয়ান কি�উটারাইজড করা হেয়েছ এবং উহা 
�জলা �শাসেকর কায �ালয় হেত সরবরাহ করা হে�। ২০৭� ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �াণ করা হেয়েছ। �ায় 
১২,০০০ জন কম �কত�া/কম �চারীেক িবিভ� �কার �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। জাতীয় �িম �জািনং (২য় 
পয �ায়) �কে�র আওতায় ৪৩� �জলার ৩২৬� উপেজলায় ৩২৬� �িম �জািনং �িতেবদন ও িজআইএস 
�বইজড িডিজটাল �া� �জািনং �াপ �ণয়ন করা হেয়েছ। �কা�াল �া� �জািনং �কে�র আওতায় ১৯� 
�জলা ও ��ন �াে�র ২� �জলাসহ সব �েমাট ২১� �জলার িডিজটাল �া� �জািনং �াপ ��ত করা হেয়েছ। 

৩.২ সম�া এবং চ�ােল�স�হ 

িডিজটাল জিরপ কায ��ম বা�বায়ন ও অনলাইন �সবা �দান কায ��েম জিরপ িবভােগ �িশি�ত ও 
কািরগির �ানস�� জনবল ও সফটওয়�ােরর অভাব রেয়েছ। মাঠ পয �ােয় রাজ� সােক�ল �ি� ও ইউিনয়ন 
িভি�ক �িম অিফস �িজত না হওয়ায় এবং বত�মান অ�েমািদত জনবেলর মে� িবিভ� পয �ােয়র 
কম �কত�া/কম �চারীর অেনক পদ �� থাকায় �িম সং�া� �াভািবক �সবা �দােন সম�া হে�। �িম 
ম�ণালেয়র জনবল কাঠােমার সীমাব�তার কারেণ জনবেলর ��তা �দখা িদেয়েছ। ফেল �াভািবক কায ��ম 
বাধা�� হে�। ম�ণালেয় কম �কত�ােদর �ান সং�লান না হওয়ায় কম �পিরেবশ িবি�ত হে�। জাতীয় �িম 
�বহার নীিত-২০০১ যথাযথভােব বা�বায়েনর �েচ�া অ�াহত রেয়েছ। 

৩.৩ ভিব�ৎ পিরক�না 

ই-�িম �সবা �দােনর জ� সকল পয �ােয় One-Stop সািভ �স চা� করা হেব। �িম জিরপ 
িডিজটাইেজশেনর কায ��ম হােত �নয়া হেয়েছ। অন লাইন RS-K (Rivisional Survey-
Khatian) িসে�ম �তরী করা হেব। ভারেতর সােথ ৪� �স�েরর িব�মান সীমানা িপলার 
�ন:িনম �াণ/�মরামেতর উে��াগ �নয়া হেব। সারােদেশ ১৩৯ উপেজলা �িম অিফস িনম �াণ, ৩৫৯� উপেজলা 
�িম অিফস সং�ার ও স�সারণ, ৩৬০০ � ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �াণ, ৭� িবভাগীয় �িম �শাসন 
�িশ�ণ �ক� �াপন, ৪� িবভাগীয় �িম ভবন িনম �াণ, ২০� �জানাল �সেটলেম� অিফস �িত�া, সােভ � ও 
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�সেটলেম� একােডিম �াপনসহ সকল জিরপ ও রাজ� অিফেস ই-হািজরা চা� করা হেব। সারােদেশ �িম 
�ব�াপনা অেটােমশন করা হেব। ৫০,০০০ �হহীন মা�ষেক �হ িনম �াণ কের �দয়া হেব। �িষ জিম �র�া ও 
�িম �বহার আইন-২০১৮ �ি�য়াধীন। 

৩.৪ ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর �ধান অজ�নস�হ 

 ৪৮৫� ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �াণ ও ৬৯২২� �হহীন পিরবারেক ���ােম �নব �াসন করা হেয়েছ। 

 ৭০৩.১৭ �কা� টাকা রাজ� আদায়, ১২.৮৬ ল� নামজাির মামলা, ৪৯৮০ সা� �িফেকট মামলা ও 
৩৭৮৪২� িমস মামলা িন�ি� করা হেয়েছ। 

 ২২.৯৬ ল� খিতয়ান ��ত-�ব �ক �িম মািলকেদর িনকট হ�া�র এবং ৫৫০� িপলার �মরামত ও 
সং�ার করা হেয়েছ। ২২.৯৬ ল� খিতয়ান রাজ� ক��পে�র িনকট হ�া�র করা হেয়েছ।  

 িডিজটাল জিরপ (িকে�ায়ার) পয �� ৩৩� �মৗজার স�� করা হেয়েছ।  

 ৮২% নামজাির ও জমা-খািরেজর আেবদন িন�ি� করা হেয়েছ। 

 �িম উ�য়ন কর ও কর বিহ� �ত রাজে�র িবিভ� খাত হেত �মাট ১৮২ �কা� টাকা আদায় করা 
হেয়েছ এবং �দেশর সকল উপেজলা/সােক�ল �িম অিফেস ই নামজাির �সবা চা� করা হেয়েছ।   

 
 
 
 

 
ছিব ৩.১: বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ) অ�ি�ত 

�িম ম�ণালেয়র সােথ এর আওতাধীন ৫� দ�র/সং�ার ২০১৭-১৮ অথ � বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�র অ��ােন 
�ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত আেছন মাননীয় সােবক �িমম�ী শাম�র রহমান শরীফ, এমিপ ।  
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৩.৫.১ ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ) এর ল��মা�া অজ�ন �িতেবদন           

�টিবল ৩.১ ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ) এর ল��মা�া অজ�ন �িতেবদন 
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চ�থ � অ�ায় 

�িম ম�ণালেয়র িবিভ� অ�িবভাগ ও শাখার কায ��ম  

�িম ম�ণালেয়র কায �াবলী ��ুভােব স�� করার জ� ম�ণালেয়র কায �াবলীেক িবিভ� অ�িবভাগ, 
অিধশাখা ও শাখায় িবভ� করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ � বছের িবিভ� শাখায় স�ািদত কায �াবলী িনে� 
উপ�াপন করা হেলা। 

৪.১ খাসজিম 

৪.১.২ �ব�াপনা ও বে�াব� 

�িম হে� �মৗিলক �া�িতক স�দ, যা মা�েষর িনত� �েয়াজনীয় সকল চািহদার উৎস। বাংলােদেশ 
জনসং�া �ি�র কারেণ মাথািপ� �িমর পিরমাণ �মাগত �াস পাে�। এছাড়া অথ �ৈনিতক অ�গিতর সােথ 
সােথ নগরায়েনর �বণতা �ি� পাে� এবং নদী ভা�নসহ িবিভ� �া�িতক �েয �ােগর কারেণ �মশই �িষ 

�িমর পিরমাণ সং�িচত হে�। �িম ম�ণালেয়র �ব�াধীেন �’�কােরর খাসজিম আেছ, �িষ খাসজিম 
এবং অ�িষ খাসজিম। সারােদেশ �মাট �িষ খাসজিমর পিরমাণ ১৭৫০২২৩.১৮ একর। এর মে� 
বে�াব�েযা� �িষ খাসজিমর পিরমাণ ৪৫৫২৪৮.৯৮ একর। সারােদেশ অ�িষ খাস জিমর পিরমাণ 
২৩১৪৫৭৩.৬৮ একর। এর মে� বে�াব�েযা� অ�িষ খাসজিমর পিরমাণ ১২১৮৬৩.৩৮ একর।   

�টিবল ৪.১: িবভাগিভি�ক �িষ ও অ�িষ খাসজিমর তািলকা 

িবভেগর নাম �মাট খাসজিম (একের)  বে�াব�েযা� খাসজিম (একের) �মাট খাসজিম 
(একের) 

       

 �িষ অ�িষ �িষ/অ�িষ �মাট �িষ অ�িষ �িষ/অ�িষ �মাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
ঢাকা ১৭৯৮৩২.৯২ ২৬৯৫৭৩.৪৪ ৪৪৯৪০৬.৩৬ ৭১৯৩৩.২৫ ৯৬০০.৬৩ ৮১৫৩৩.৮৮ 
ময়মনিসংহ ১১৪৮২১.৬৮ ৯১১৬০.৩৯ ২০৫৯৮২.০৭ ৬১৪৯৭.৭৮ ১৭০০.৬৮ ৬৩১৯৮.৪৬ 
িসেলট ১৫৮২৯৯.৯৫ ২১৬৮১৬.৯৬ ৩৭৫১১৬.৯১ ৬১৮৭১.০৮ ১৩০৫২.৭১ ৭৪৯২৩.৭৯ 
বিরশাল ১৯৮৫০৩.৬৫ ১৬১৬.৮৭ ২০০১২০.৫২ ২৩০৭২.৩৭ ১১২৭.৭০ ২৪২০০.০৭  
�লনা ৯৪৫০১.৩৬ ১৩২৭৫৭.০৯ ২২৭২৫৮.৪৫ ৪৯৮৬.২৮ ৮৬৮.৭৯  ৫৮৫৫.০৭ 
চ��াম ৭৫৬৪৬৮.৮৬ ১৩১৮৭৫৪.৮৬ ২০৭৫২২৩.৭২ ১১৬০৭৭.৭০ ৯০৭৪৭.৭২ ২০৬৮২৫.৪২ 
রাজশাহী ১১১৩৪৬.৮৬ ১৬৬৫৯০.৫৭ ২৭৭৯৩৭.৪৩ ৪২২০০.৬২ ২৬৭২.৭৫ ৪৪৮৭৩.৩৭ 
রং�র ১৩৬৪৪৭.৯০ ১১৭৩০৩.৫০ ২৫৩৭৫১.৪০ ৭৩৬০৯.৯০ ২০৯২.৪০ ৭৫৭০২.৩০ 
সব �েমাট ১৭৫০২২৩.১৮ ২৩১৪৫৭৩.৬৮ ৪০৬৪৭৯৬.৮৬ ৪৫৫২৪৮.৯৮ ১২১৮৬৩.৩৮ ৫৭৭১১২.৩৬ 
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�িম ম�ণালেয়র িনয়�ণাধীন খাসজিমর সব �ে�াম �বহার িনি�ত করার লে�� ম�ণালয় ক��ক 
�থক �� নীিতমালা রেয়েছ । �িষ এবং অ�িষ খাসজিম িবতরণ কায ��ম �� ও গিতশীল করার লে�� 
বত�মান সরকার ক��ক �িষ খাসজিম �ব�াপনা ও বে�াব� নীিতমালা, ১৯৯৭ এর আেলােক সারা �দেশ 
২০০৯  হেত ২০১৮ সাল পয �� সমেয় ২,৭৬,৩৪৯ � �িমহীন পিরবারেক �মাট ১,৪৫,৭৩১.৩৬ (এক ল� 
�য়তাি�শ হাজার সাতশত একি�শ দশিমক িতন ছয়) একর �িষ খাসজিম বরা� �দান করা হেয়েছ। ২০১৮-
২০১৯ অথ � বছের ১৪,৭৪৭ � �িমহীন পিরবারেক �মাট ৫৬৩৬.৩১৫৮ একর খাসজিম বে�াব� �দান করা 
হেয়েছ। �িষ খাসজিম �িমহীনেদর মে� বে�াবে�র মা�েম �দেশর �বকার জনেগা�ীর এক� উে�খেযা� 
অংেশর �নব �াসেনর সােথ সােথ �িষ উৎপাদন �ি�েত �ষক পিরবারেক সরাসির স�ৃ� করা হে�। ফেল এ 
সকল �ষক পিরবার �িনভ�রতা অজ�নসহ �দেশর দাির� িবেমাচন কম ��িচ বা�বায়েন অবদান রাখেছ। ২০১৮-
১৯ অথ � বছের �িম ম�ণালেয়র আওতায় খাসজিম বে�াব� �া� �িমহীন পিরবার এবং তােদর নােম 
বে�াব� �দয়া খাসজিমর পিরমাণ (িবভাগিভি�ক তািলকা)।  

�টিবল ৪.২: ২০১৮-১৯ অথ � বছের �িমহীন পিরবারেক খাস জিম বরাে�র পিরমাণ 

িবভােগর নাম বে�াব��ত �িষ খাসজিম (একর) �িমহীন পিরবার 
ঢাকা ২১১৫.৭৪৬৮ ৩৪১২ 

ময়মনিসংহ 144.5146 ৯৫৬ 

�লনা ২২৩.৬0 ১২৭৮ 

চ��াম ১৫৪৫.00 ২১৭০ 

রাজশাহী 91.8205 ১২২০ 

বিরশাল ১০৪৮.৩১ ২০৪১ 

িসেলট 49.3239 ৮৭৫ 

রং�র   ৪১৮.০০ ২৭৯৫ 

সব �েমাট ৫৬৩৬.৩১৫৮ ১৪৭৪৭ 

 

অপরিদেক অ�িষ খাসজিম �ব�াপনা ও বে�াব� নীিতমালা, ১৯৯৫ এর আওতায় �দেশর িশ�-
বািণজ� ও উৎপাদান �ি�েত এবং িবিভ� িশ� ও বািণিজ�ক �িত�ান, িশ�া ও ধম�য় �িত�ান, িবিভ� 
সরকাির-আধাসরকাির,�ায়�শািসত �িত�ােনর কায ��ম �ি�েত এবং গবািদ প� ও হ�স�রগীর খামার 
�াপেন িবিভ� �ি�/�িত�ােনর নােম এবং �ি�েযা�া সংসেদর অ��েল অ�িষ খাসজিম বে�াব� �দান 
করা হেয় থােক। ২০১৮-১৯ অথ � বছের িবিভ� দ�র/সং�ার অ��েল �মাট ১৩১৯৭.৬৬৫৫ একর অ�িষ 
খাসজিম বে�াব� �দান করা হেয়েছ। 

�টিবল ৪.৩: ২০১৮-১৯ অথ � বছের িবিভ� সং�ােক খাস জিম বরাে�র পিরমাণ 

সরকাির দ�র �বজা হাইেটক পাক� �ি�েযা�া 
কমে�� 

িবিভ� বািহনী �ি�,িশ�া,ধম�য় 
ও অ�া� 
�িত�ান 

�মাট 

৩৯৭.৮৪৯৫ ১২৪৯৭.৯৭৮৬  ২৭.৪৫২২ ০.৯৭২৮ ২.২৮৫ ২৭১.১২৭৪ ১৩১৯৭.৬৬৫৫ 

 

৪.১.২ চা বাগান 

িসেলট, �মৗলভীবাজার, হিবগ� ও চ��াম �জলার অিধকাংশ চা বাগােনর মািলক সরকােরর পে� 
�িম ম�ণালয়। চা �িমর িলজ �দান, িলজ নবায়ন, উপ�� জিমেত ন�ন চা বাগান �জন �িম ম�ণালেয়র 
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এক� িনয়িমত দািয়�। বত�মােন সরকাির চা বাগােনর সং�া ১৫৮�।  ইজারািবহীন চা বাগােনর সং�া ২১� 
এবং ইজারা�ত চা বাগােনর সং�া ১৩৭ �।  

চা বাগান ইজারা �দান ও ইজারা নবায়ন এবং ন�ন �িমেত চা বাগান �জন িবষয়ক এক� 
নীিতমালা �ণয়ন করা হেয়েছ। স�িত বাগান�েলােক �ব�াপনার �িবধােথ � িতন� ��িণেত ভাগ করা 
হেয়েছ। এছাড়া ইজারা বিহ� �্ত বাগান�েলােক �ব�াপনার আওতায় িনেয় আসার কম ��িচ হােত �নয়া হেয়েছ। 
সারা �দেশ �মাট চা বাগােনর �জলািভি�ক তািলকা, ইজারা�ত চা বাগােনর �জলািভি�ক তািলকা এবং 
ইজারা িবহীন চা বাগােনর �জলািভি�ক তািলকা িনে� ‘ছক’ আকাের উপ�াপন করা হেলাঃ 

�টিবল ৪.৪: সারােদেশ �মাট চা বাগােনর �জলািভি�ক তািলকা 

�মাট চা বাগােনর �জলািভি�ক 
িবভাজন 

ইজারা�ত চা বাগােনর �জলািভি�ক 
িবভাজন 

ইজারািবহীন চা বাগােনর �জলািভি�ক 
িবভাজন 

০১। �মৗলভীবাজার ৯২� ০১। �মৗলভীবাজার ৮৪� ০১। �মৗলভীবাজার ০৮� 
০২। িসেলট ১৯� ০২। িসেলট ১৫� ০২। িসেলট ০৪� 
০৩। হিবগ� ২৪� ০৩। হিবগ� ২৩� ০৩। হিবগ� ০১� 
০৪। চ��াম ২১� ০৪। চ��াম ১৫� ০৪। চ��াম ০৬� 
০৫। �া�ণবাড়ীয়া ০১� ০৫। �া�ণবাড়ীয়া - ০৫। �া�ণবাড়ীয়া ০১� 
০৬। রা�ামা� ০১� ০৬। রা�ামা� - ০৬। রা�ামা� ০১� 

সব �েমাট= ১৫৮� সব �েমাট= ১৩৭� সব �েমাট= ২১� 

 

সরকােরর িনয়�ণাধীন উপেরা� ১৫৮� চা বাগান ছাড়াও প�গড় ও ঠা�রগ�ও �জলায় �বসরকাির 
উে�ােগ �ি�গত জিমেত ২৬� চা বাগান �জন করা হেয়েছ। 

চা বাগান সং�া� িক� ত�ািদ 

 �িম ম�ণালেয়র আওতাধীন �মাট চা বাগােনর সং�া -  ১৫৮�। 

 ইজারা�ত চা বাগােনর সং�া                              - ১৩৭�। 

 ইজারািবহীন চা বাগােনর সং�া                           - ২১�। 

 ২০১০ সােল চা বাগান ইজারা �ি�/নবায়ন �ি�র শত�াবিল আ�িনকায়ন কের এক� �গেজট 
�কািশত হেয়েছ। 

 চা বাগােনর �িম �ব�াপনা িনেদ �িশকা ২০১৭ পিরপ� জাির করা হেয়েছ। 
 

অ�িষ খাসজিম বে�াব�:  

২০১৮-১৯ অথ �বছের অথ �ৈনিতক অ�ল, আই� পাক�, �ি�েযা�া কমে�� ভবন, িবিভ� িশ�া 
�িত�ান, হাসপাতাল ও �সবা�লক �িত�ান, িবিভ� বািহনীসহ অ�া�েদর সব �েমাট ১৩১৯৭.৬৬৫৫ একর 
অ�িষ খাসজিম এবং �িমহীন ১৪,৭৪৭ � পিরবােরর মে� ৫৬৩৬.৩১৫৮একর �িষ খাসজিম বে�াব� �দান 
করা হেয়েছ। 
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ছিব ৪.১: ই-িমউেটশন �িশ�ণ �কাস � উে�াধন কেরন মাননীয় �িমম�ী সাই��ামান �চৗ�রী, এমিপ। 

১০ �ফ�য়াির, ২০১৯ ি��াে� �লনা িবভােগর ৭ � �জলা - �লনা, �য়াডা�া, �ি�য়া, মা�রা, সাত�ীরা, নড়াইল এবং 
বােগরহাট �জলায় অ�ি�ত ৪ িদন �াপী ই-িমউেটশন �িশ�ণ �কাস � সিচবালেয় �িম ম�ণালেয়র সভাক� �থেক িভিডও 

কনফােরে�র মা�েম উে�াধন কেরন মাননীয় �িমম�ী সাই��ামান �চৗ�রী, এমিপ।
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৪.২ �শাসন 

৪.২.১ মাঠ �শাসন (�িম �ব�াপনা):  

�িম ম�ণালয় এবং তার আওতাধীন দ�র/সং�ায় �মাট অ�েমািদত পদ ৩৫৩৮৮�। তার ত�ে� 
�রণ�ত পদ ২৬৬৩০� এবং �� পেদর সং�া ৮৭৫৮�। �� পেদর মে� �থম ��ণীর ৫৫৭�, ২য় ��ণীর 
৫৩৬� এবং ৩য় ��ণীর ৫০৮০� এবং ৪থ � ��ণীর পদ ২৫৮৫�। �� পেদর মে� �িম �রকড � ও জরীপ 
অিধদ�েরর ��পদ ৪৬০৮� । িনেয়াগিবিধ �ড়া� না থাকায় উ� ��পথস�েহ িনেয়াগ �দয়া স�ব হে�না।  

সারা �দেশ সহকারী কিমশনার (�িম) এর ম�রী�ত পদ ৫০০ �। এর মে� সহকারী কিমশনার 
(�িম) পেদ কম �রত রেয়েছ �মাট ৩৯২ জন এবং �� পদ রেয়েছ �মাট ১০৮�।   

�িম ম�ণালেয়র উে�ােগর ��ি�েত সারােদেশ সহকারী কিমশনার (�িম) ক��ক সকল ধরেণর 
সরকারী �িম যথাযথভােব সংর�ণ, �মাবাইল �কাট �, িবিভ� তদ�/পিরদশ �ন এবং উে�দ কায ��ম পিরচালনার 
জ� সহকারী কিমশনার (�িম)গেণর ৪৯৪� কায �ালেয়র সাংগঠিনক কাঠােমােত ০১ (এক)� কের ডাবল 
�কিবন িপক আপ যথাযথ �ি�য়া অ�সরণ কের অ�� �� করা হয়। ২০১৬-১৭ অথ �বছের �িত ইউিনট 
৫১,২৯,৫০০/-(একা� ল� উনি�শ হাজার প�চশত) টাকা িহেসেব ৯৬�, ২০১৭-১৮ অথ �বছের �িত ইউিনট 
৫০,২৯,৫০০/-(প�াশ ল� উনি�শ হাজার প�চশত) টাকা িহেসেব ১৯২� ও ২০১৮-১৯ অথ �বছের �িত ইউিনট 
৫০,০০,০০০/-(প�াশ ল�) টাকা িহেসেব ২০৬� ডাবল �কিবন িপক-আপ �য় করা হয় এবং ইেতামে� উ� 
গািড়স�হ সংি�� সহকারী কিমশনার (�িম)�দর অ��েল হ�া�র করা হয়।  

পরবত�েত ন�নভােব �িজত চ��াম মহানগর এলাকার বাকিলয়া, কা�লী ও পেত�া রাজ� সােক�ল 
অিফস, চ��াম �জলার কণ ��লী উপেজলা �িম অিফস, িসেলট িস�-কেপ �ােরশন এলাকার মহানগর রাজ� 
সােক�ল �িম অিফস ও ওসমানীনগর উপেজলা �িম অিফস, বা�রবন পাব �ত� �জলার �রায়াংছিড়, �মা, থানিচ, 
আলীকদম ও নাই��ংছিড় উপেজলা �িম অিফস, রা�ামা� পাব �ত� �জলার বাঘাইছিড়, কা�াই ও কাউখালী 
উপেজলা �িম অিফস, খাগড়াছিড় পাব �ত� �জলার পানছিড় ও ল�ীছিড় উপেজলা �িম অিফস এবং 
ময়মনিসংহ �জলার তারাকা�া উপেজলা �িম অিফেসর সাংগঠিনক কাঠােমােত ০১� কের সব �েমাট ১৭� 
ডাবল �কিবন িপকআপ সকল আ��ািনকতা �শেষ গত ১৫/১২/২০১৯ তািরেখ ৯৬৭ ন�র �ারেক অ�� �� 
করা হেয়েছ । উ� গািড়স�হ �েয়র কায ��ম চলমান।  �জলায় রাজ� �শাসেন ১৬ ��েডর ৩৪৬ � ও ২০ 
��েডর ১০০� পেদ িনেয়ােগর ছাড়প� �দয়া হেয়েছ। জিরপ িবভােগ ৩য় ও ৪থ � ��িণর পেদ িনেয়ােগর জ� 
৩৫� পেদর ছাড়প� �দয়া হেয়েছ এবং �িম সং�ার �বােড �র ৫� পেদ িনেয়ােগর ছাড়প� �দান করা হেয়েছ।  

সারােদেশ ৭৩ (িতয়া�র)� �িম অিধ�হণ কম �কত�া পদায়ন রেয়েছ। �রিভিনউ �ড�� কােল�র 
িহসােব �কান কম �কত�া পদায়ন �নই। ২৮-১২-২০১৬ তািরখ �থেক মাঠ পয �ােয়র কম �রত কম �কত�ােদর িবিভ� 
�কার �� িপআরএল ও �পনশন ম�িরর �মতা িবেক�ীকরেণর পিরপ� জাির করা হেয়েছ। 

 

৪.২.৩ �িশ�ণ ও ��লা 

�টিবল ৪.৫: �িম ম�ণালেয়র �িশ�ণ সং�া� ত�ািদ 

 কম �কত�া/ কম �চারীর 
পয �ায় 

�িশ�ণাথ�র সং�া �মাট �িশ�ণ ঘ�া 

১ ১ম ��িণ ৩০২ ৩১৬৫ 

২ ২য়ে�ণী ২৪৮ ১১৪৪ 
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 কম �কত�া/ কম �চারীর 
পয �ায় 

�িশ�ণাথ�র সং�া �মাট �িশ�ণ ঘ�া 

৩ ৩য় ��িণ ১৬৪ ৮২০ 
৪ ৪থ � ��িণ ১৬৪ ১০৬৭ 
 �মাট ৮৭৮ ৬১৯৬ 

 

�টিবল ৪.৬: �িম ম�ণালেয়র িবভাগীয় / আিপল মামলা সং�া� ত�ািদ 

 িন�ি��ত িবভাগীয়/আিপল 
মামলার সং�া  

  ২০১৮-১৯ অথ �বছের 
িনশ�িত�ত 

িবভাগীয়/আিপল 
মামলার সং�া 

 চা�ির��ত/বরখা� অ�া� দ� অ�াহিত  
 ০৫ ০৯ ১৩ ২৭ 

 

 

৪.২.৪ ই-নামজাির আেবদন ও িন�� 

 

�িম-�সবা সহিজকরেণর লে�� িবগত ২৫ �লাই ২০১৭ তািরেখ �ধানম�ীর কায �ালেয়র সে�লন 
কে� অ�ি�ত এক� সভায় �িম �ব�াপনায় চলমান উে�াগস�হ পয �ােলাচনা করা হয়। ঐ সভায় উ� সময় 
পাইলট আকাের �হীত ই-নামজাির িসে�ম� পয �েব�ণ-�ব �ক মাননীয় �ধানম�ীর ত� ও �যাগােযাগ ��ি� 
িবষয়ক উপেদ�া জনাব সজীব আহেমদ ওয়ােজদ �ন ২০১৮ এর মে� সারােদেশ ই-নামজাির বা�বায়েনর 
িনেদ �শনা �দান কেরিছেলন যা পরবত�েত �ন ২০১৯ এ �নঃিনধ �ারণ করা হয়।  

�স অ�যায়ী �ন ২০১৯ এর মে� ই-িমউেটশন িসে�ম বা�বায়েন �িম ম�ণালেয়র ত�াবধােন �িম 
সং�ার �বাড � উপেজলা ও ইউিনয়ন �িম অিফেস হাড �ওয়�ার সরবরাহ সহ কােনি�ভ� িনি�ত কের এবং 
এ�আই �িশ�ক-�িশ�ণ ও �বহারকারী-�িশ�েণ আিথ �ক ও কািরগির সহায়তা �দান কের।  

�িমম�ী সাই��ামান �চৗ�রী, এমিপ-এর সািব �ক িদকিনেদ �শনায় ও �িম সিচব �মাঃ মা���র 
রহমান পাটওয়ারী-এর �ন�� ও �ত�� ত�াবধােন িতন� পাব �ত� �জলা বােদ, �দেশর ৬১ �জলায় গত পেহলা 
�লাই ২০১৯ হেত আ��ািনকভােব শতভাগ ই-নামজাির বা�বায়ন �� হয়। বত�মােন ৪৮৫� উপেজলা �িম 
অিফস ও সােক�ল অিফেস এবং ৩৬১৭ � ইউিনয়ন �িম অিফস ই-নামজাির বা�বায়ন হে�। মাননীয় 

�ধানম�ী �শখ হািসনার িবেশষ উে�াগ ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ এর আওতায় মি�পিরষদ িবভাগ, আইিস� 
িবভাগ, ইউএসএইড এবং ইউএনিডিপ এর সহায়তায় পিরচািলত, এ�আই-এর কািরগির সহেযািগতায় ও �িম 
ম�ণালয়-এর ত�াবধােন �িম সং�ার �বাড � ক��ক ই-নামজাির কায ��ম সারােদেশ  বা�বািয়ত হেয়েছ। 
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চাট � ৪.১ ২০১৮-১৯ অথ � বছের ই-নামজাির আেবদন ও িন�ে�র িবভাগ ওয়ারী িহসাব 

 

 

 
ছিব ৪.২: ‘�িজববষ �’ উদযাপেনর লে�� �িম ম�ণালেয়র কম �পিরক�না �হণ স�িক�ত সভা অ�ি�ত 

১৩ �ম, ২০১৯ ি��াে� জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান-এর জ�শতবািষ �কী ��ুভােব উদযাপেনর লে�� �িম 
ম�ণালেয়র সমি�ত কম �পিরক�না �হেণর জে� এক� সভা মাননীয় �িমম�ী সাই��ামান �চৗ�রীর সভাপিতে� ম�ণালেয়র 
সভাকে� অ�ি�ত হয়। সভায় �হীত কম �পিরক�না 'জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর জ�শতবািষ �কী উদযাপন 

জাতীয় বা�বায়ন কিম�'�ক পরবত�েত অবিহত করা হয় 
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৪.৩ সায়রাত মহল 

জলমহাল, বা�মহাল, িচংিড়মহাল, লবণমহাল, হাটবাজার �ব�াপনা এবং অ�া� মহাল সং�া� 
কায �াবলী ��ুভােব স�� করার জ� �িম ম�ণালেয়র সায়রাত অ�িবভাগেক ০২� শাখায় িবভ� করা 
হেয়েছ। সায়রাত শাখা-০১ হেত জলমহাল �ব�াপনার কায �ািদ িন�� করা হয় এবং সায়রাত শাখা-২ হেত 
বা�মহাল, লবণমহাল, িচংিড়মহাল, হাটবাজার ইত�ািদ �ব�াপনা ও অ�া�মহাল সং�া� কায �ািদ িন�� 
করা হয়। �দেশর সরকাির ব� জলমহাল �ব�াপনার জ� বত�মান সরকােরর �ময়াদ ��র �া�ােল সরকাির 
জলমহাল �ব�াপনা নীিত ,২০০৯ �ণীত হেয়েছ । 

সরকাির জলমহাল �ব�াপনা নীিত,2009 অ�যায়ী 1426-1431 বাংলা সন �ময়ােদ উ�য়ন 
�কে�র আওতায় িবিভ� মৎ�জীিব সমবায় সিমিত িলিমেটড এর অ��েল ইজারা�ত জলমহােলর সং�া-
154�  

(ক) �জলা �শাসকগেণর ��িরত তে�র িভি�েত জলমহােলর সং�া 

 20 একেরর উে�� জলমহােলর সং�া-2,497�; 

 20 একেরর নীেচ জলমহােলর সং�া- 32,842� 

(খ) �া�িতকভােব মােছর বংশ �ি� এবং মা মাছ সংর�েণর জ� �দেশর িবিভ� �জলায় অভয়া�ম �ঘাষণা 
করা হেয়েছ: 

 গাজী�র �জলার- ‘কামশন িবল’, ‘আউলা িবল’, গলািচপা �ম িবল’, ‘গাবতলী িবল’, এবং �সয়দ�র 
�ম জলমহাল; 

 �শর�র �জলার মািলিজ নদীর �ধয়ার �র’ জলমহাল ; 

 �মৗলভীবাজার �জলার �ম�ল উপেজলাধীন য�িরয়া িবল ‘(হাইল হাওড়)’ ও ‘চাপড়া মা�রা িবল’ 
(বাই�া িবল)’ এবং ‘হাকা�িক হাওড়’, মাইছলার ডাক’ , �টালার িবল জলমহাল ; 

 িসেলট �জলার ’�ক�ী িবল’ জলমহাল; 

 �নামগ� �জলার টাং�য়ার হাওড়’ জলমহাল; 

 �ন�েকাণা �জলার ‘ফিরদ�েরর �ঘানা’ জলমহাল� অভয়া�ম িহেসেব �ঘাষণা করা হেয়েছ। 

(গ) রাজ� আয়: 

 2018-2019 অথ � বছের জলমহাল হেত রাজ� আদােয়র পিরমাণ 97,63,66,284/- (সাতান�ই 
�কা� �তষি� ল� �ছষি� হাজার �ইশত �রািশ) টাকা মা� ; 

(ঘ) িবিভ� ম�ণালেয়র অধীন িবিভ� �কে� হ�া�িরত জলমহােলর সং�া: 

 �ানীয় সরকার িবভােগর অধীন Haor Infrastructure and Livelihood 
Improvement Project (িহিলপ) �কে� 1426 বাংলা সেনর 30�শ �চ� পয �� 240� 
জলমহাল হ�া�িরত রেয়েছ। 

 মৎ� ও �ািণস�দ ম�নালেয়র অধীন িনমগািছ সমাজিভি�ক মৎ� চাষ �কে� 1429 বাংলা 
সেনর 30�শ �চ� পয �� পাবনা ও িসরাজগ� �জলায় 783� ��র হ�া�িরত রেয়েছ। 

(ঙ) িনে� বিণ �ত জলমহাল�েলা ঐিতহ�বাহী/দশ �নীয় িহেসেব ম�ণালয় হেত আেদেশর মা�েম িচি�ত করা  

হেয়েছ- 
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 িদনাজ�র �জলার সদর উপেজলাধীন রামসাগর িদঘী ; 

 িসরাজগ� �জলার সদর উপেজলাধীন �রা সাগর ; 

 রা�ামা� �জলার কা�াই �লক �দ; 

 বিরশাল �জলার �গ �াসাগর িদঘী। 

৪.৩.১ হাট-বাজার 

রা�ীয় অিধ�হণ ও �জা�� আইন,১৯৫০ এর ২০ ধারা �মাতােবক জিমদার ক��ক �িতি�ত 
বাজারস�হ সরকােরর মািলকানায় �� হয়। হাট ও বাজার (�াপন ও অিধ�হণ) অ�ােদশ, ১৯৫৯ এর ৩ ধারা 
�মাতােবক (১) বত�মােন বলবত অপর �কান আইেন যাহা িক� বিণ �ত থা�ক না �কন সরকারী �গেজট িব�ি� 
�কাশ কের সরকার ১৯৫০ সেনর রা�ীয় অিধ�হণ ও �জা�� আইেনর আওতায় এবং উ� আইেনর ধারা ৩৯ 
এ উপধারা (১) এর দফা (খ) এর আওতায় �িত�রণ �দয়ার পর �ািপত �য �কান হাট  ও বাজার িব�ি�েত 
উি�িখত তািরখ হেত অিধ�হণ করেত পারেব, (২) �কান হাট বা বাজার স�িক�ত িবষেয় উপধারা (১) এর 
অধীন িব�ি� �কাশ করার তািরখ হেত অ��প হাট বা বাজার দায়��ভােব সরকার বরাবর অিপ �ত হেব, (৩) 
উ� অ�ােদেশর অধীন �ণীত িবিধর আেলােক িনধ �ািরত প�ায় উপধারা (১)এর অধীন �া� �িত�রণ 
কােল�র ক��ক িনধ �ািরত হেব এবং �াথ � সংি�� �ি� বা �ি�বগ �েক কােল�র ক��ক �িত�রণ �দান 
করেত হেব। 

সরকাির খাসমহােলর অ�� �� জিমেত �ানীয় জনসাধারেণর �িবধােথ � কােল�র ক��ক ��ািবত হাট-
বাজারস�হ �িম �ব�াপনা �া�য়াল, ১৯৯০-এর ২২৯ ন�র অ�ে�দ অ�যায়ী �িত�া বা িব�� করা হয়।  �য 
�ে�ই বা �যখােনই �িতি�ত হউক না �কন এ সকল হাট বাজার স�ণ ��েপ �িম ম�ণালেয়র মািলকানায় 
��। ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা পিরষদ, �পৗরসভা ও �পৗর কেপ �ােরশন ইত�ািদ �ানীয় সরকার 
�িত�ানস�হেক আিথ �ক সাহা� �দােনর উে�ে� হাট-বাজার হেত �া� আয় এ �িত�ানস�েহর মে� 
ব�েনর জ� �কবলমা� �ব�াপনার দািয়� এক� িনিদ �� �ময়ােদর জ� �দান করা হেয়েছ । 

�টিবল ৪.৭: ২০১৮-১৯ অথ � বছের হাট-বাজার ইজারা সং�া� িবভাগ ওয়ারী ত�ািদ 

িবভােগর 
নাম 

মহােলর 
নাম 

�মাট মহােলর 
সং�া 

ইজারা�ত মহােলর 
সং�া 

অইজারা�ত মহােলর 
সং�া 

ইজারা�ত টাকার পিরমান 

ঢাকা হাটবাজার ১২৭৩ ১০১৩ ২৬০ ৬২,৬৭,০৩,৭৬৫/- 

চ��াম হাটবাজার ১৬১৮ ১১৬৫ ৪৫৩ ৫৯,৭২,০৩,২০৫/- 

রাজশাহী হাটবাজার ১১৪৬ ৯৫৯ ১৮৭ ১১,৬৬,৬৪,৩০৩/- 

�লনা হাটবাজার ৯৭৫ ৭৯৭ ১৭৮ ৯৬,৯৯,৮৩,৮৯২/- 

বিরশাল হাটবাজার ৯৬১ ৭২৩ ২৩৮ ২১,০৬,৪৯,১৪৯/- 

রং�র হাটবাজার ১২৭১ ৯১৫ ৩৫৬ ৯৪,১৫,১৯,৯৭৬/- 

িসেলট হাটবাজার ৩০৪ ১৯০ ১১৪ ২০,৯৪,১৯,৮১৩/- 

ময়মনিসংহ হাটবাজার ১০৩৯ ৭৮৭ ২৫২ ৪৪,০৪,৯৬,৮২৭/- 

 �মাট ৮,৫৮৭ � ৬,৫৪৯� ২,০৩৮� ৪১১,২৬,৪০,৯৩০/- 

 

সম� �দেশর ০৮ (আট)� িবভােগ �মাট হাট-বাজােরর সং�া ৮,৫৮৭�, ত�ে� ইজারা �দ� হাট-
বাজার ৬,৫৪৯ �, ইজারা�ত টাকার পিরমাণ  ৪১১,২৬, ৪০,৯৩০/- (চারশত এগােরা �কা� ছাি�শ ল� চি�শ 
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হাজার নয়শত ি�শ) টাকা। উ� ইজারা �ে�র ৫% �িম ম�ণালেয়র আয় িহেসেব �িম রাজ� খােত জমা 
হেয় থােক। 

৪.৩.২ বা�মহাল 

বা�মহাল �ব�াপনা, ইজারা �দান, এ সং�া� জ�লতা িনরসন, বা�মহাল হেত পিরকি�তভােব 
বা� ও মা� উে�ালন ও িবপণন, এর িনয়�ণ ইত�ািদ ��ুভােব সমাধােনর জ� বা�মহাল ও মা� �ব�াপনা 
আইন, ২০১০ �ণয়ন করা হয় । উ� আইেনর উে�ে� �রণকে� বা�মহাল ও মা� �ব�াপনা িবিধমালা-
২০১১ �ণয়ন করা হেয়েছ। এ আইন অ�যায়ী বা�মহাল �ঘাষণা, ইজারা �দান, িবপণন সং�া� যাবতীয় 
কায �াবিল �জলা �শাসেকর িনয়�েণ �� করা হেয়েছ। সরকার �ঘািষত বা�মহাল�েলা �িত বাংলা সেনর ১ 
লা �বশাখ হেত ৩০ �চ� পয �� ০১ (এক) বছেরর জ� উ�ু� দরপে�র মা�েম ইজারা �দান করা হয়। 

�টিবল ৪.৮: ২০১৮-১৯ অথ � বছের বা�মহাল ইজারা সং�া� িবভাগ ওয়ারী ত�ািদ 

িবভােগর 
নাম 

মহােলর নাম �মাট 
মহােলর 
সং�া 

ইজারা�ত 
মহােলর সং�া 

অইজারা�ত 
মহােলর সং�া 

ইজারা�ত টাকার পিরমান 

ঢাকা বা�মহাল ৭৩ ২৭ ৪৬ ১,২৯,৪৮,৪২০/- 

চ��াম বা�মহাল ১৮৪ ১০৬ ৭৮ ১৭,৬৯,৭৭,১৭১/- 

রাজশাহী বা�মহাল ৫৪ ৪১ ১৩ ২০,৯৫,৩৯,৮৫৮/- 

�লনা বা�মহাল ৪৮ ১১ ৩৭ ৭১,৭০,৫০০/- 

বিরশাল বা�মহাল ৫৫ ২৮ ২৭ ৪,৯০,১৬,০৩৫/- 

রং�র বা�মহাল ৫৭ ৪৯ ৮ ৬৪,৮৫,৩৪৪/- 

িসেলট বা�মহাল ৪৫ ২৩ ২২ ৮,১৪,১৬,৫০৫/- 

ময়মনিসংহ বা�মহাল ৩৪ ২৩ ১১ ৯,২১,৪৯,৯২৩/- 

 �মাট ৫৫০ ৩০৮ ২৪২ ৬৩,৫৭,০৩,৭৫৬/- 

 

সম� �দেশ ০৮ (আট)� িবভােগ �মাট বা�মহাল ৫৫০�, ইজারা�ত বা�মহাল ৩০৮� , ইজারা 
বাবদ �া� টাকার পিরমাণ -৬৩,৫৭,০৩,৭৫৬ /- (�তষি� �কা� সাতা� ল� িতনহাজার সাতশত ছাপা� ) 
টাকা। যা সরকাির রাজ� খােত জমা �দান করা হেয়েছ। 

৪.৩.৩ িচংিড়মহাল 

িচংিড় এক� �াপক অথ �ৈনিতক স�াবনাময় প�। �বেদিশক বািণেজ�র ��ে� অত�� স�াবনাময় এ 
খাতেক �াপক উ�য়েনর লে�� সরকার িচংিড় চােষর এলাকাস�হেক িচংিড়মহাল িহেসেব �ঘাষণার মা�েম 
িচংিড়মহােলর যেথাপ�� �ব�াপনা এবং িচংিড় উৎপাদন িবষেয়  �িম স�ৃ�তা স�িক�ত ��ু 
�ব�াপনার জ� িচংিড়মহাল �ব�াপনা নীিতমালা, ১৯৯২ �ণয়ন কেরেছ। এ নীিতমালার ল�� �� িচংিড় 
উৎপাদেন �য়ংস�ণ �তা অজ�ন নেহ, �স সােথ উৎপাদন সংি�� চাষীর আথ �-সামািজক অিধকার িনি�তকরণ 
এবং �ব�ািনক প�িতেত উৎপািদত িচংিড়র মান আ�জ�ািতক বাজাের �িতেযািগতা�লক �ে�র অব�ােন 
উ�ীতকরণ। 

�দেশর চ��াম, বিরশাল এবং �লনা িবভােগ �মাট িচংিড়মহাল -১,৫৮৫�, ইজারা�ত িচংিড়মহাল 
১,৩৭২�, ইজারা বাবদ টাকার পিরমাণ-২,৮৭,২০,২৭৪/-(�ই �কা� আটা�র ল� িবশ হাজার �ইশত �য়া�র) 
টাকা। ঢাকা, রাজশাহী, রং�র, িসেলট ও ময়মনিসংহ িবভােগ সরকাির �কান িচংিড়মহাল �নই। 

৪.৩.৪ লবণ মহাল 
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লবণ আমাদর �দনি�ন খা� তািলকার এক� আব�ক উপাদান। জাতীয় �ােথ � এ উপাদােন 
�য়ংস�ণ �তা অজ�ন করার জ� লবণ চাষ করার ��ে� ����ণ � উপকরণ িহেসেব ��ু �িম �ব�াপনার 
উে�ে� লবণমহাল �ব�াপনা নীিতমালা, ১৯৯২ �ণয়ন করা হেয়েছ। এ নীিতমালার ফেল লবণ উৎপাদেন 
�য়ংস�ণ �তা অজ�ন এবং উৎপাদেনর সােথ স�ৃ� �ন�ল চাষীেদর আথ �-সামািজক অিধকার িনি�ত 
হেয়েছ। সািধত হেয়েছ �ব�ািনক প�িতেত লবণ চােষর উ�য়ন। বাংলােদেশ ��মা� চ��াম িবভােগ 
লবণমহাল আেছ। �দেশর অ� �কান িবভােগ লবণমহাল �নই। 

লবণমহাল �থেক ইজারা�ত টাকার পিরমাণ- ১,৭২,৩৫০/- (এক ল� বায়া�র হাজার িতনশত 
প�াশ) টাকা মা�। 
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৪.৪ আইন 

আইন অ�িবভােগর কায �াবলী ��ুভােব স�� করার িনিম� চার� অিধশাখা/ শাখায় িবভ� কের 
স�� করা হয়। আইন অিধশাখা-১, আইন অিধশাখা-২, আইন শাখা-৩ ও আইন অিধশাখা-৪। এই চার� 
অিধশাখা/শাখার কায ��েমর মা�েমই �িম  ম�ণালয় এবং এর অধীন� দ�র/ অিধদ�েরর আইন ও মামলা-
�মাক�মা সং�া� কায �াবলী স�ািদত হেয় থােক। ২০১৮-১৯ অথ � বছের �িম ম�ণালেয়র আইন �ণয়ন, 
আইন সংেশাধন, মামলা-�মাক�মা পিরচালনা সং�া� িন�িলিখত কায ��ম স�ািদত হেয়েছঃ 

৪.৪.১ ২০১৮-১৯ অথ � বছের �িম ম�ণালেয়র আইন শাখার কায ��ম 

 (ক) িরট মামলা/িসিভল িরিভশন মামলা/এ� মামলা/ কনেট�ট মামলা/নামজারী মামলা 

সা�িতক বছর�েলােত পিরচািলত িন�বিণ �ত িরট মামলা/িসিভল িরিভশন মামলা/এ� মামলা/ 
কনেট�ট মামলা/ খাসজিমর �রকড � সংেশাধেনর নামজারী মামলার কায ��ম : 

�টিবল ৪.১১: িবিভ� মামলার কায ��ম সং�া 

সন িরট িপ�শন িসিভল িপ�শন এ�/এএ� কনেট�ট নামজাির 

২০১৬ ১১২৮� - ২৬� ১০� ৪৭� 
২০১৭ ২৩৮১� ০৮� ৩২� ১৮� ৬৯� 
২০১৮ ১২৩৪� ১০� ১৭� ২২� ৩৪� 
২০১৯ ৮৩৯� ০৮� ১৩� ২৩� ৫৯� 
�মাট ৫৫৮২� ২৬� ৮৮� ৭৩� ২০৯� 

 

(খ) নামজাির, জমাভাগ ও জমা এক�ীকরণ কায ��ম সহজীকরণ 

The State Acquistition & Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 
1951) এর ১৪৩ ধারার িবধান �মাতােবক জিমর খিতয়ান স�কভােব সংর�েণর উপর �িম �শাসন 
�ব�াপনা বা�লাংেশ িনভ�রশীল। উ� আইেনর ১৪৩, ১১৬ এবং ১১৭ ধারায় কােল�র/রাজ� অিফসােরর 
উপর নামজাির, জমাভাগ ও জমা এক�ীকরেণর �মতা অপ �ণ করা হেয়েছ। বত�মােন এ দািয়� সহকারী 
কিমশনার (�িম) এর উপর ��। উ�রািধকার বা �রিজি� দিলল এবং অ�া� �ে� হ�া�েরর ফেল 
নামজাির-জমাভােগর মা�েম �িম �রকড � হালকরেণর জ� �িম ম�ণালেয়র ১১ �ফ�য়াির ২০১৯ তািরেখর 
পিরপে�র মা�েম সাধারণভােব �া� আেবদেনর নামজাির ও এল� �না�েশর �িনয়ােদ নামজািরর সময়সীমা 
২৮ িদন িনধ �ারণ করা হেয়েছ এবং �বাসীেদর জ� নামজািরর সময়সীমা মহানগেরর ��ে� ১২ কায �িদবস ও 
অ�া� ��ে� ৯ কায �িদবস অপিরবিত�ত রাখা হেয়েছ। এছাড়া, �বসাবািণজ� সহজীকরেণর জ� �কা�ানী � 
�কা�ানী নামজািরর জে� ৭ কায �িদবস সময়সীমা িনধ �ারণ কের পিরপ� জাির করা হেয়েছ।   

(খ) �র� সা� �িফেকট মামলা 

�িম উ�য়ন কর বেকয়া হেয় পড়েল বেকয়া কর আদােয়র জ� �িম সহকারী কম �কত�াগণ সহকারী 
কিমশনার (�িম) এর আদালেত �র� সা� �িফেকট মামলা দােয়র কের। উ� মামলা সরকারী দাবী আদায় 
আইন, ১৯১৩ �মাতােবক িন�ি� কের �িম উ�য়ন কর আদায় করা হয়। ২০১৮-১৯ অথ � বছের সারােদেশ 
�মাট ৮,১৫৬ � �র� সা� �িফেকট মামলার মে� ৮৯১� মামলা িন�ি� হেয়েছ।  

(গ) �িম উ�য়ন কর আদায় 
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�িম ম�ণালেয়র কায ��েমর মে� �িম উ�য়ন কর িনধ �ারণ ও আদায় কায ��ম অ�তম। জিমর ��ণী 
ও �বহারিভি�ক বা�বতার িনিরেখ সরকাির রাজ� তথা �িম উ�য়ন কর িনধ �ারণ করা হয়। �িম উ�য়ন কর 
সরকােরর রাজ� আেয়র অ�তম উৎস। �িম উ�য়ন কর আদােয়র পিরমাণ �ি�র জ� মাননীয় �িম ম�ী ও 
মাননীয় �িম �িতম�ীর উে�ােগ �াপক কায ��ম �হণ করা হেয়েছ।  িবগত অথ � বছের অতীেতর �য �কান 
সমেয়র �লনায় �িম উ�য়ন কর আদােয়র পিরমাণ �ি� �পেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ � বছের �িম উ�য়ন কর 
আদায় করা হেয়েছ সাধারণ ৫৬০.৮১ �কা� এবং সং�া ১৪২.৩৮ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের �িম 
উ�য়ন কেরর িবভাগিভি�ক দািব ও আদায় িববরণী িন��প: 

�টিবল ৪.১২: ২০১৮-১৯ অথ �বছের �িম উ�য়ন কেরর িবভাগিভি�ক দািব ও আদায় 

িবভােগর নাম সাধারণ দািব 
(�কা� 
টাকায়) 

আদায় সাধারণ 
(�কা� টাকায়) 

সাধারণ 
আদােয়র 
হার (%) 

সং�ার 
দািব (�কা� 
টাকায়) 

সং�ার 
আদায় 
(�কা� 
টাকায়) 

সং�ার 
আদােয়র 
হার (%) 

�ি��ত 
আদােয়র 
হার (%) 

ঢাকা ১৬০.৪৫ ১৬৬.০৯ ১০৩.৫২ ১৪৫.৩১ ৫১.৭৩ ৩৫.৬ ৫৪.৩৩ 
ময়মনিসংহ ১১.৩৬ ২০.৭৩ ১৮২.৩৮ ১৭.৫৯ ৮.২৫ ৪৬.৯২ ৭৯.৬৪ 
চ��াম ৯৮.২৮ ১৪৩.৬৮ ১৪৬.২০ ৩৭২.৭৯ ৩৭.৬৭ ১০.১১ ৩৮.৫০ 
�লনা ৭২.৪২ ৭৪.৪১ ১০২.৭৫ ১০৯.৫১ ১২.১০ ১১.০৬ ৩৯.০৬ 
রাজশাহী ৬১.৪১ ৬৯.৯০ ১১৩.৮২ ৪৪.৫২ ১১.৬৫ ১৩.৯৪ ৬৪.১৯ 
রং�র ৩২.৯৩ ৩৫.৫৩ ১০৭.৯১ ৫৬.৭৫ ৭.৪৬ ৭.৩৭ ৩৮.৬০ 
বিরশাল ২০.০৩ ২০.৮৭ ১০৪.১৫ ১১.০১ ৫.১০ ৪৬.৩৩ ৬৬.৪২ 
িসেলট ২৮.৩২ ২৯.৫৭ ১০৪.৪০ ৩২.৭২ ৮.৪০ ১১.১৯ ৪১.৮৪ 
�মাট ৪৮৫.২৩ ৫৬০.৮১ ১১৫.৫৮ ৭৯০.২২ ১৪২.৩৮ ১৮.০২ ৫৫.১৩ 

 

(ঘ) �দওয়ানী আদালেতর রায় �মাতােবক সরকাির স�ি�র ��ে� নামজাির কায ��ম 

  

�িম ম�ণালেয়র ১১ �সে��র ২০১৯/ ২৭ ভা� ১৪২৬ তািরেখর ৩১.০০.০০০০.০৪২.৬৮.০০৬.১৯-
৭১৪ ন�র পিরপে�র মা�েম �দওয়ানী আদালেতর রায় �মাতােবক সরকাির স�ি�র ��ে� নামজাির 
কায ��ম িবষয়ক ম�ণালেয়র ১১/০৫/১৯৯৪ ি��া�/ ২৮/০১/১৪০১ ব�া� তািরেখর �ঃমঃ/শা-৯-
১৯/৯৩/২১৪(৫৮২)/িবিবধ ন�র পিরপে�র িনেদ �শনা সংেশাধন করা হেয়েছ। এর ফেল িসএস, এসএ বা 
আরএস জিরেপ �ি�র নােম স�কভােব �রকড � হেয়িছল অথবা �কান আইনগত �ি�য়ায় খাস খিতয়ােন 
অ�� �ি�র �কান ত�/�মাণ �নই এবং সরকােরর দখেল �নই এমন �ি�মািলকানাধীন জিম আরএস/িস� 
জিরেপ �ড়া�ভােব �কািশত �রকেড � �লবশতঃ সরকােরর নােম �রকড � হওয়ার  ��ে� �া� সােভ � �াই��নাল 
বা এখিতয়ারস�� আদালেত সরকােরর িব�ে� �দ� রায়-িডি� ও সরকাির �রকড �প� পয �ােলাচনা  এবং 
সেরজিমন পিরদশ �ন কের সরকাির �াথ � �নই মেম � িনি�ত হওয়া সােপে� কিমশনার/ অিতির� কিমশনার 
(রাজ�) নামজািরর িবষেয় আেদশ �দান করেবন। 

 

(ঙ) অিপ �ত স�ি� 

      

Defence of Pakistan Ordinance, 1965 (Ord. No. XXIII of 
1965) এবং তদাধীন �ণীত Defence of Pakistan Rules, 1965 �মাতােবক 
ত�াবধায়েকর দািয়ে� ��  তথাকিথত শ� স�ি� Enemy Property (Continuance of 
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Emergency Provisions) (Repeal) Act, 1974 এর ৩(১) ধারা �মাতােবক সরকাের 
�� হয়; যা Vested and Non-resident Property (Administration) Act, 
1974 এর ২(িজ) ধারামেত অিপ �ত স�ি� বা Vested Property িহেসেব নামকরণ করা হয়। 
অিপ �ত িহসােব তািলকা�� স�ি�স�হ �বধ মািলকেদর িনকট �ত�প �েণর মা�েম দীঘ � িদেনর জ�লতা 
িনরসেনর লে�� মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনার �ন��াধীন সরকােরর �থম �ময়ােদ ‘অিপ �ত স�ি� 
�ত�প �ণ আইন, ২০০১’ �ণয়ন করা হয়। পরবত�কােল জন�ােথ � আইন� একািধকবার (১ম সংেশাধন িডেস�র 
২০০২, ২য় সংেশাধন িডেস�র ২০১১, ৩য় সংেশাধন �ন ২০১২, ৪থ � সংেশাধন �সে��র ২০১২, ৫ম 
সংেশাধন �ম ২০১৩ এবং ৬� সংেশাধন অে�াবর ২০১৩) সংেশাধন করা হয়। অিপ �ত স�ি�স�হ 
আইনা�গভােব �ত�প �েনর িনিমে� সরকােরর িনয়�ণ�� অিপ �ত স�ি�েক ‘ক’ তািলকার �গেজেট এবং 
সরকােরর িনয়�ণিবহীন অিপ �ত স�ি�েক ‘খ’ তািলকার �গেজেট �কাশ করা হয়।   

‘ক’ তফিসেল �কািশত �দেশর �মাট �ত�প �ণেযা� অিপ �ত স�ি�র পিরমাণ ২,২০,১৯১.৭৪২১৫ 
একর । উ� ‘ক’ তফিসল�� �ত�প �ণেযা� অিপ �ত স�ি� �ত�প �েণর জ� আইেনর অধীেন গ�ত 
�াই��নােলর কায ��ম চলমান আেছ। �াই��নােল দােয়র�ত �মাট মামলার সং�া ১,১৪৭৪৯�। ত�ে� 
১২,১৯০� মামলায় আেবদনকারীর পে� এবং ১৪৬০১� মামলায় আেবদনকারীর িবপে� িন�ি� হেয়েছ। 
রায় �মাতােবক ১০২৫৫.১৫ একর স�ি� অব�� হেয়েছ। ‘ক’ তািলকা�� �ত�প �ণেযা� অিপ �ত স�ি� 
সং�া� মামলা ও অব�ি� সং�া� �জলািভি�ক ত�াবলী িন��প : 

�টিবল ৪.১৩:‘ক’ তািলকা�� �ত�প �ণেযা� অিপ �ত স�ি� সং�া� মামলা ও অব�ি� সং�া� 
�জলািভি�ক ত�াবলী 
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�জলার নাম ’ক ‘
তািলকা�� 

�মাট জিম 
)একের(  

দােয়র�ত �মাট মামরার সং�া 
ও জিড়ত জিমর পিরমাণ 

(একের) 

�ি��ত িন�ি��ত মামলার সং�া ও জিড়ত জিমর পিরমাণ 

মামলার সং�া জিমর পিরমাণ (একের) 

মামলার 
সং�া 

জিমর পিরমাণ 
(একের) 

আেবদন
কারীর 
পে� 

আেবদনকারীর 
িবপে� 

আেবদনকারীর  
পে� 

আেবদনকারীর 
িবপে� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১। ঢাকা 12333.2 7189 3020.38 218 898 48.7858 300.4412 

২। নারায়নগ� ১৭৫০.৮০৩ ২২৭৪ ৭৮১.০৩৩ ১৩৬ ৮৪ ৭৪.০৫৬৩৫ ১২.৯০৯৭ 

৩। মািনকগ� ৩৫৯৮.৯৪৫৮ ২১৩৯ ১৫৯৭.৪৭ ৫৭৭ ৩১০ ৪৩৩.০৯ ১৭৩.১৮ 

৪। ��ীগ� 4946.52 1324 1246.06 403 560 280.9396 228.6194 

৫। নরিসংগী ১৫৫৩.৭২৫ ৮২৮ ৪৮৮.৯০৮৬ ৯১ ২৫ ৫৪.৯৭১২ ১৮.৩৪ 

৬। গাজী�র ৪২৫৮.১৮ ৩২৭৭ ০ ৮৫৩ ১২৫৫ 0 0 

৭। শরীয়ত�র ১০৯৮.৭৫০৯ ১০৬৮ ৭৮৪.৪৭১৫ ৮ ৪৪ ৯.৭৭ ৫০.৫১৩৮ 

৮। মাদারী�র ১৪৫৬.৩২৬৮ ১৪৭২ ১৪৫৬.৩২৬৮ ১৬৭ ২৪৭ ৯৫.৮৮৪৫ ২০০.৬৮৭৬ 

৯। টাংগাইল ২৬০৮.৫৫ ১০৭২ ৭২৮.২২ ২১ ২৭ ১৯.২৯ ১০.৮২ 

১০। ফিরদ�র ৩৩১৯.৪৫৭ ২৫১১ ১৯৪২.৯৭ 384 210 146.45 155.48 

১১। রাজবাড়ী ৩২০৭.৬১২৫ ২৮২৭ ১২৯৭.৯৩ ১১৪১ ২৮০ ৪৫০.৯৬১ ১৭৭.৬৭ 

১২। িকেশারগ� ২৪০৪.৪৫৭৭ ৭৭২ ৬৬৮.৬৬ ৪ ৮ ২.০৫ ৯.৪৪ 

১৩। �গাপালগ� 4224.93 3154 2244.85 226 157 149.1926 271.0685 

১৪। চ��াম ৯২২০.০৩ 11513 5245.16 28 69 56.075 123.565 

১৫। ক�বাজার 1068.89 277 672.087 21 10 13.8893 5.1 

১৬। �িম�া 1723.99 874 622.515 79 220 32.797 61.366 



 

48 

�ঃ 
নং 

�জলার নাম ’ক ‘
তািলকা�� 

দােয়র�ত �মাট মামরার সং�া 
ও জিড়ত জিমর পিরমাণ 

�ি��ত িন�ি��ত মামলার সং�া ও জিড়ত জিমর পিরমাণ 

১৭। �নায়াখালী ২৪৮৩.২৬১৫ ১৬৮৪ ১২৫৩.৭০২৯ ২১০ ২৭৫ ১৮৭.০৭৭৫ ১৪৮.৭৬৫.৭৬৫ 

১৮। চ�দ�র ১৫৪৩.১৯২৪ ১৪৩৪ ৯৯৯.১০৫১ ২২০ ২৬৭ ১৬২.৬৪৪৯ ১৯৪.৩৫২৭ 

১৯। ল�ী�র ২৩৭৬.৬২৪৮ ৯৮৬ ১২১০.০০১ ৯৪ ৮৯ ১০৯.৩৬৬৪ ৮৯.৯৪৬৭ 

২০। �ফনী ৫৪২.৪৬ ৬৯৬ ৪৬৫.৯৫ ১৫৫ ২৫১ ৬৪.২১ ১০৫.০৩৫ 

২১। �া�ণবািড়য়া 1324.49 587 310.333 75 188 51.49 78.6416 

২২। রাজশাহী 520.237 1327 5250.24 69 141 38 52 

২৩। নওগ� 9417.19 1914 2324.48 80 410 57.73 353.91 

২৪। চ�পাইনবাবগ� ৮৮৯.১৫৪৯ ৩৬৪ ৫৯০.৫০৯ ৬৬ ২২১ ১০৫.৪৫ ২১৬.৮১ 

২৫। িসরাজগ� ১১৫৪২.৫৯ ৩৮৮৪ ৩৫৯৭.১১০৫ ৬২২ ১২১৯ ৫১৯.১৭৩৩ ১৩৬২.৬২৯৬ 

২৬। ব�ড়া ১৬৩০.২২ ১০৬৯ ৮৭২.৯২২৯ ২২৩ ৩২১ ২২৭.০৩১৬ ৩০৫.০৭৪২ 

২৭। পাবনা 6397.06 3121 3796.02 371 342 343.0857 427.8941 

২৮। নােটার 2667.11 711 1388.95 144 165 203.0449 428.3865 

২৯। জয়�রহাট 734.385 453 650.298 73 99 85.6392 151.765 

৩০। রং�র 898.238 283 661.51 78 152 85.7956 392.9794 

৩১। িদনাজ�র 4645.16 1458 3539.85 5 181 2.26 96.8461 

৩২। লালমিনরহাট 745.45 215 312.218 2 9 3.37 10.95 

৩৩। নীলফামারী 1965.78 500 819.685 80 222 55.4942 255.2505 

৩৪। গাইবা�া 1676.75 230 274.185 40 83 18.89 160.34 

৩৫। ঠা�রগ�ও 2813.6 1381 2506 207 162 275.307 219.26 

৩৬। �িড়�াম ৮৭৬৮ 1203 2753.38 9 178 2.58 228.84 

৩৭। প�গড় ৪০৬৭.৯৫৭৬ ৪৯৬ ১৭৯৪.১৭৫ ২৬ ৭২ ১৬১.০৫ ২৩০.৩৮৫ 

৩৮। �লনা ১২৭৬৭.২ ৫২৭১ ৮৩৪৭.৬৫ ৯১ ৬০ ৪৯.৯৯ ২৯.৬ 

৩৯। বােগরহাট 6700.39 4112 5403.99 317 282 701.0436 470.421 

৪০। যেশার 5462.29 2623 2389.83 97 96 74.58 99.31 

৪১। সাত�ীরা 10704.9 4684 9711.84 149 104 362.88 331.86 

৪২। �মেহর�র ২৬২.৭৬ ২২৮ ৭০.৫৯৮৯ ১১৩ ৩৮ ৩৬.৫৩৪৩ ১৪.৪৫৬২ 

৪৩। নড়াইল ১৫৯৩.৬৫ ২০০৫ ৮৬৫.০৫ ৩৩৭ ৪৫১ ২১৯.৬৩২৫ ২২৮.৮৬৫ 

৪৪। �ি�য়া ২৩১৪.১০০৩ ১৩৭ ৯৭.৯৮৯৩ ৫৪ ৪ ৪৯.৮১০৯ ১.৮৯ 

৪৫। িঝনাইদহ ৪০৩০.৫১ ১৪৯০ ৪০২৬.৯ ১৬৭ ৯১ ১২০.৭৭ ৬৫.২৩ 

৪৬। মা�রা ১৫০৫.৪৯ ২১৪৫ ১৭৭০.৮২ ১৩৩২ ১৯২ ১০০৫.১৪ ১৪৯.১৮ 

৪৭। �য়াডা�া 950.509 190 151.14 59 87 54.1063 53.4966 

৪৮। বিরশাল ৮৭৬৮.৯৪ ৫১৮৭ ৮৫৭৪.৫১২ ৫৭ ১০১ ৮২.২২ ১৩৬.১২ 

৪৯। িপেরাজ�র ৩১৩৬.৬৮২৮ ২৯৩৩ ৩৬৮৮ ৩০৩ ৫০ ৩৯৬.২৫৬৪ ৪৪.২২৫ 

৫০। বর�না ১২৪৮.৭৭৭৫ ৩৭১ ১১০৬.৩৮০৭ ১৯ ৩৯ ৩২.৩৮১৭ ৯৭.১৪৫১ 

৫১। �ভালা ২৪২৫.৬৯৭৮ ৮৭৯ ২৪২৫.৬৯৭৮ ১৪৯ ৩১৬ ৫৪৫.১৪৬৬ ৭৬৩.৫০৯৪ 

৫২। প�য়াখালী ২৯১৫.৯৮ ১০৯৮ ২০৫৩.৩৮ ৮০ ৭৬ ১০৩.৭৩ ১৫০.৬৩ 

৫৩। ঝালকা� ৮৭৫.৪৪০৯ ৮২৩ ৮৭৫.৪৪০৯ ১১৮ ২৭০ ৭২.৪১৫ ২৭১.২৩ 

৫৪। ময়মনিসংহ 2204.56 823 443.628 21 82 14.0389 46.0114 

৫৫। �শর�র 6500.2 1610 1908.52 11 133 11.44 177.125 

৫৬। �ন�েকাণা 3996.07 1407 1372.35 222 212 187.34 189.47 

৫৭। জামাল�র 771.893 384 318.284 43 114 41.382 76.6636 
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৫৮। িসেলট ৬৯৮৯.৮১ ২৭৮২ ৩৭৪৭.৭৪২২ ৯০৯ ৯৯১ ১১৫৯.৪২৩৩ ১১৭৬.৬২০৬ 

৫৯। হিবগ� ৫১৪৫.৪১৩৪ ২৮৮১ ১৯৬৩.৮৭৩ ৩৩ ৬৫ ৩৫.৪২৬৫ ৭৯.২৩৫ 

৬০। �নামগ� ১২৪০৪.৯৫৯ ২১১৪ ৫৪৫.৪ ২১০ ২০৬ ২৬৭.৭৩৯ ৩৮৪.৯৩৪৬ 

৬১। �মৗলভীবাজার ৫০৬১.৮২৮ ২০০৫ ২৩৯৮.৩০৩ ২৭ ২৮ ১৮.৭৬ ১৬.৫ 

 �মাট 2,35,161.36
1 

1,14,749 1,22,425 12,124 13,539 10,269.08 12,214.23 

 

 

অপরিদেক �মাট ৭৪৭৫৪১.২১ একর অিপ �ত স�ি� ‘খ’ তফিসেলর �গেজেট �কািশত হেয়িছল। 
পরবিত�েত অিপ �ত স�ি� �ত�প �ণ (ি�তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬ ন�র আইন) এর 
িবধান অ�যায়ী ‘খ’ তফিসল িব��/বািতল করা হেয়েছ। অিপ �ত স�ি� �ত�প �ণ আইন, ২০০১ (২০০১ সেনর 
১৬ ন�র আইন) এর ধারা ২৮ক এর উপ-ধারা (৪) এর িবধান অ�যায়ী ২,৬২,৫৭৮� আেবদেনর িবপরীেত 
১,৬৬,৫১৮.২০ একর �িম �ি�র অ��েল �রকড � সংেশাধন করা হেয়েছ। 

‘ক’ তফিসল�� ও লীজ�ত স�ি�র সালামী বাবদ ২০১৮-১৯ অথ � বৎসের দাবী ৪১,৬২,০৫,৬২৫/- 
টাকা এর িবপরীেত �মাট ৮,৫৪,২৮,০৮৩/- টাকা আদায় করা হেয়েছ।  

১৯৯৫ সােলর পর দীঘ � ২৪ বছের অিপ �ত স�ি� �ব�াপনার �য় �মশঃ �ি� �পেলও সালামীর হার 
�ি� করা হয়িন। তাই সালািমর হার �ায়া�গ, সমেয়াপেযাগী, বা�বিভি�ক বাজার �� ও �মবধ �মান 
�ব�াপনা �েয়র সােথ সাম�� �রেখ সালািমর হার �ি�র িবষেয় সংি�� দ�র/সং�া �ধান, িবভাগীয় 
কিমশনার ও �জলা �শাসকগেণর িনকট হেত ইিতবাচক মতামত পাওয়া যায়। �জলা �শাসক সে�লন, 
২০১৭-এ  উি�িখত সালামীর হার উে�খেযা� পিরমাণ �ি�র �পািরশ করা হয়। এ িবষেয় গত ২৫/০৬/২০১৯ 
তািরেখ মাননীয় ম�ী, �িম ম�ণালয় এর সভাপিতে� সংি�� কম �কত�ােদর উপি�িতেত অ�ি�ত পয �ােলাচনা 
সভার িস�া� এবং অথ � িবভােগর স�িতর  আেলােক অ�ায়ীভােব ইজারা�ত অিপ �ত স�ি�র সালািম হার 
জিমর ��িণ, অব�ান এবং �বহার অ�যায়ী উ� সালািমর হার বিধ �ত কের �নঃিনধ �ারণ করা হেয়েছ। 

(চ) পিরত�� স�ি�: 

The Bangladesh Abandoned Property (Control, 
Management and Disposal) Order, 1972 (PO No-16 of 1972) জািরর 
মা�েম পিরত�� স�ি� �ঘাষণা করা হয়। অতপর এতদসং�া� িবষেয় The Bangladesh 
Abandoned Property (Taking over possession) Rules 1972, The 
Bangladesh Abandoned Property (Land, Building and any Other 
Property) Rules 1972, Policy for disposal of Vested/Abandoned 
Properties 1982, বাংলােদশ পিরত�� স�ি� (নগর এলাকাস�েহর বাড়ী ঘর) িবিধমালা ১৯৭২, 
বাংলােদশ পিরত�� স�ি� (বািণিজ�ক �িত�ান) িবিধমালা  ১৯৭২, বাংলােদশ পিরত�� স�ি� (িশ� 
�িত�ান) িবিধমালা ১৯৭২ এবং The Abandoned Buildings (Supplementary 
Provisions) Ordinance 1985 জাির করা হয়। The Bangladesh 
Abandoned Property (Taking over possession) Rules, 1972 এর িবিধ ৬ 
অ�যায়ী পিরত�� স�ি�েক িবিভ� ��ণীেত িবভ� কের উ� স�ি�র িনয়�ন, �ব�াপনা ও িন�ি�র 
জ� ৭� ম�ণালেয় �� করা হয়। �মাট পিরত�� স�ি�র পিরমান ৬,০৬৮.৪৬৯৩ একর যার ম�ণালয় 
িভি�ক পিরমান িন��প। 
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�টিবল ৪.১৪: ম�ণালয় িভি�ক পিরত�� স�ি�র পিরমান 

�ঃ নং ম�ণালেয়র নাম জিমর পিরমান (একর) 
১। �িম ম�ণালয় ৫৪৬৫.৩৮০৮ 
২। �হায়ণ ও গণ�ত� ম�ণালয় ৪৯৩.৩৩৫৪ 
৩। বািণজ� ম�ণালয় ৯৩.৮৬০০ 
৪। িশ� ম�ণালয় ২.৯৪৩২ 
৫। ব� ও পাট ম�ণালয় ১.৫৫৩৫ 
৬। ত� ম�ণালয় ০.২৪২০ 
৭। ধম � ম�ণালয় ০.২৫০০ 
৮। �রলওেয় ম�ণালয় ৮.৯০৪৪ 
৯। �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয় ২.০০০০ 

সব �েমাট ৬,০৬৮.৪৬৯৩ 

 

মাননীয় �ধানম�ীর কায �ালেয়র িনেদ �শনা অ�যায়ী উ� পিরত�� স�ি� সরকােরর নােম নামজাির 
করার জ� �ারক ন�র ৩১.০০.০০০০.০৪৫.৫৩.০৩৬.১৪.৪৩৬ তািরখ ২০ িডেস�র ২০১৬ �েল পিরপ� 
জাির করা হেয়েছ। 

(ছ) িবিনময় স�ি� 

বাংলােদশ হেত �দশত�াগী িহ� এবং ভারত হেত বা�ত�াগী হেয় বাংলােদেশ আসা �সলমানেদর 
মে� ৬ই �সে��র, ১৯৬৫ এর �েব � স�ািদত দিলল�েল িবিনময়�ত স�ি�স�হ িবিনময় স�ি� নােম 
পিরিচত। এ সকল স�ি� হ�া�েরর সত�তা যাচাই�েম ��ত িবিনময়কারীগেণর অ��েল িনয়িমতকরেণর 
কায ��ম �ত ও ��ুভােব সমাধােনর লে�� উপেজলা পয �ােয় িন��পভােব  ৫(প�চ) সদ� িবিশ� কিম� গঠন 
করা আেছ। উ� কিম�র �পািরেশর আেলােক �জলা �শাসক �ড়া� িন�ি� কের থােকন।  

(১) উপেজলা িনব �াহী অিফসার   

(২) সহকারী কিমশনার (�িম)   

(৩) সংি�� ইউিনয়ন পিরষেদর �চয়ার�ান 

(৪) সরকার ক��ক মেনানীত ২ (�ই) জন সমাজ �সবক  - সদ�  

ইেতা�েব �, �িম ম�ণালেয়র ১৫ জা�য়াির ২০১৯ তািরেখর ৩১.০০.০০০০.০৪৫.৫৩.০৬১.১৬-০৪৬ 
ন�র �ারেক ৩১ িডেস�র ২০১৯ এর মে� সকল অিন�� িবিনময় মামলা িন�ি�করেণর িনেদ �শনা �দান 
করা হেয়েছ। 

 

(জ) ন�ন আইন �ণয়ন কায ��ম 

(১) িব�মান Land Survey Tribunal ও Land Survey Appelate 
Tribunal �ব�া রিহত কের জিরেপ �ড়া� �কািশত �রকেড �র িব�ে� এখিতয়ারস�� �দওয়ানী 
আদালেত মামলা দােয়েরর িবধান �বত�েনর লে�� The State Acquistion and Tenancy 
Act, 1950 এর Chapter XVIIA িব�� করার িনিমে�  The State Acquistion 
and Tenancy (Amendment) Act, 2019 �ণয়ন �ি�য়াধীন রেয়েছ। 

(২) �িম উ�য়ন কর ধায � ও আদােয়র জ� িব�মান Land Development 
Ordinance,1976   রিহত�েম তা সমেয়াপেযাগী কের ন�নভােব �িম উ�য়ন কর আইন, ২০১৯ 
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�ণয়েনর উে�ে� মি�পিরষদ িবভােগর আইেনর খসড়া পরী�া-িনরী�া �ব �ক �পািরশ করণ স�িক�ত 
কিম�র �পািরশ �হনাে� মি�সভা �বঠেক উপ�াপন �ি�য়াধীন রেয়েছ। 

(৩) �মবধ �মান জনসং�ার চােপ অপিরকি�তভােব আবাসন, বািড়ঘর �তির, উ�য়ন�লক কায � এবং 
িশ�-কারখানা বা রা�াঘাট িনম �াণেরাধ কের �িমর ��িণ বা ��িত ধের �রেখ পিরেবশ ও খা�শ� উৎপাদন 
অ�াহত রাখার উে�ে� �িষ জিম ও �িষ ��ি�র �ােয়ািগক �িবধার �র�াসহ �িমর পিরকি�ত সেব �া�ম 
�বহার িনি�ত করার লে��  �িষ জিম �র�া ও �িম �বহার আইন, ২০১৯ �ণয়নকে� আ�ঃম�ণালয় 
Expert Committee – এর কায ��ম �ি�য়াধীন। 

(৪) সরকার ও �ানীয় ক��পে�র �িম ও �াপনািদর দখল �ন��ার, �িত�রণ িনধ �ারণ, আদায় ও 
অৈবধ দখলদােরর িনকট হেত বেকয়া ভাড়া আদােয়র জ� িব�মান The Government and 
Local Authority Lands and Buildings (Recovery of Possession) 
Ordinance (Ordinance xxiv of 1970) পিরমারজন, পিরবধ �ন, সংেযাজন ও সম�য়�েম 
সরকার ও �ানীয় ক��পে�র �িম ও �াপনািদ (দখল �ন��ার) আইন, ২০১৯ �ণয়ন �ি�য়াধীন। 

 

(ঝ) িবিবধ উে�াগ 

 (ক) �িম ম�ণালেয়র কােজর �িবধােথ � িবিভ� সমেয় জারী�ত সা��লার/আেদশ/পিরপ� সং�া� 
সরকাির আেদশ�েলােক সং�হ কের �িম �শাসন �া�েয়ল ভিলউম-৩ �কাশ করা হেয়েছ যা জনসাধারেনর 
�বহােরর জ� �শাসিনক কােজর �িবধােথ � �জলা/উপেজলাসহ �শাসিনক সকল �ের �পৗছােনা হেয়েছ। 

(খ) িডিজটাল কায ��েমর অংশ িহেসেব জনসেচতনতা �ি� ও �পি�ং মামলার সং�া �ত কিমেয় 
আনার িবষেয় �িম ম�ণালয় হেত িসিভল ��ট �ােনজেম� িসে�ম সফটওয়�ার ��েতর কাজ �শষ পয �ােয় 
এবং ইেতামে� মাননীয় হাইেকাট � িবভােগর িক� মামলার ডাটা ইন�ট �দয়া হেয়েছ। সফটওয়�ার� পরী�া 
িনরী�া কের তা �পক আকাের �চার/�বহােরর জ� �জলা �শাসকগেণর িনকট ��রণ করা হেব। 

(গ) িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম �ােন সরকােরর ভাব�িত� উ�ল করার লে�� চ��াম �জলার 
হাটহাজারী উপেজলা �িম অিফস ক��ক নামজাির মামলার িন�ি�েত ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�তকরেণর 
লে�� িডিজটাল �না�শ জারির �ব�া �হণ করা হেয়েছ। পাশাপািশ হাটহাজারী উপেজলা �িম অিফেসর 
নােম িব�িসএল এর অ�েমাদন�েম এক� ওেয়ব �পজ (www.aclandhathazari.gov.bd) 
�খালা হেয়েছ যার মা�েম �সবা �াথ�রা তােদর নামজাির মামলার সব �েশষ অব�া, নামজাির আেবদন ফরম 
ডাউনেলাডসহ অ�া� ত� জানেত পারেব। চ��াম �জলার মত সকল িবভােগ এ ধরেণর নামজাির সং�া� 
িডিজটাল নামজাির সফটওয়�ার ��েতর জ� এবং �সবা �ত�াশী জনগণেক �সবা �দােনর লে�� এবং 
নাগিরক �সবার মান �ি�, জনেভাগাি� কমােনা, টাকা ও সমেয়র অপচয় �রাধ করণ, দালালেদর �দৗরা�� 
কমােনা এবং সেব �াপির �সবা �ত�াশী জনগণ সরাসির �সবা �হণ �দােনর লে�� সকল িবভাগীয় কিমশনার 
এবং সকল �জলা �শাসকগণেক অ�েরাধ করা হেয়েছ। 
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ছিব ৪.৩: 'সরকাির �াথ � সংি�� স�ি�েত �দওয়ািন মামলার রােয়র িভি�েত �রকড � সংেশাধনসহ সরকাির স�ি� ��ুভােব র�ণােব�ণ' শীষ �ক 
কম �শালা 

২৫ �ন, ২০১৯ ি��াে� �িম ম�ণালয় ক��ক আেয়ািজত 'সরকাির �াথ � সংি�� স�ি�েত �দওয়ািন মামলার রােয়র িভি�েত 
�রকড � সংেশাধনসহ সরকাির স�ি� ��ুভােব র�ণােব�ণ' শীষ �ক কম �শালার উে�াধন করার পর ব�� িদে�ন মাননীয় 

�িমম�ী সাই��ামান �চৗ�রী জােবদ, এমিপ।  



 

 
53 

৪.৫ বােজট 

স�রক ম�রী ও বরা� দাবী( পিরচালন ও উ�য়ন) ২০১৮-১৯ অথ � বছেরর বােজেট �িম ম�ণালেয়র 
অ��েল পিরচালন খােত বরা� িছল ১১০২,৯৩,০০ �কা� টাকা এবং উ�য়ন খােত �িম ম�ণালেয়র অ��েল 
বরা� িছল ১০১৭,৬২,১২ �কা� টাকা। সংেশািধত বােজেট এ বরা� দািড়েয়েছ পিরচালন খােত ১১১৫,৬৫,২৩ 
�কা� এবং উ�য়ন খােত ৬৫০,৫৯,৭৮ �কা�।পিরচালন ও উ�য়ন উভয় খাত িমেল �িম ম�ণালেয়র অ��েল 
২০১৮-১৯ অথ � বছের �মাট বােজট বরা� িছল ১৭৬৬,২৫,০১ �কা� টাকা। �িম ম�ণালয় এর আওতাধীন 
দ�র/সং�া এবং �জলা-উপেজলা-ইউিনয়নস�েহ ২০১৮-১৯ অথ � বছের বরা��ত বােজট এবং সংেশািধত 
বােজট �ািত�ািনক �কাডিভি�ক িনেচর ছেক উপ�াপন করা হেলাঃ- 

�টিবল ৪.১৫: ২০১৮-১৯ অথ � বছের বরা��ত বােজট এবং সংেশািধত বােজট 

�িমক নং দ�েরর নাম ২০১৮-১৯ বােজট 
(অংকস�হ হাজার টাকায়) 

 

২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজট 
(অংকস�হ হাজার টাকায়) 

 
০১ সিচবালয় ১৪৪,০০,০০ ১৪৮,১৪,০০ 
০২ িহসাবিনয়�ক (রাজ�) ১৭,২৫,০০ ১৮,০৮,১৬ 
০৩ �িম সং�ার �বাড � ৮,২৫,০০ ১৩,৭৫,৩৫ 
০৪ �জলা �িম �শাসন কায �ালয়স�হ ১০২,৬৪,০০ ১০৩,০১,৪৫ 
০৫ উপেজলা �িম �শাসন কায �ালয়স�হ ২৩৬,৩৬,০০ ২২৪,৪০,০৩ 
০৬ ইউিনয়ন �িম অিফসস�হ ৪১৫,০০,০০ ৪১৫,২০,০০ 
০৭ �মে�া থানা �িম অিফসস�হ ০ ১২,০৯,০৬ 
০৮ সােক�ল �িম অিফসস�হ ০ ২,৩০,৬১ 
০৭ �িম আিপল �বাড � ৪,০০,০০ ৪,৬১,০০ 
০৮ �িম �শাসন �িশ�ন �ক� ৪,৪০,০০ ৪,৪০,০০ 
০৯ �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�র ১৭০,২৩,০০ ১৬৮,৭৬,৫৭ 
১০ �িম কিমশন ৮০,০০ ৮৯,০০ 

উপেমাট ১১০২,৯৩,০০ ১১১৫,৬৫,২৩ 
উপেমাট উ�য়ন �য় ১০১৭,৬২,১২ ৬৫০,৫৯,৭৮ 

সব �েমাট পিরচালনা ও উ�য়ন �য় ২১২০,৫৫,১২ ১৭৬৬,২৫,০১ 
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৪.৬ জিরপ 

�িমকা 

(ক) �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�েরর �ধান দািয়� �িমর িন� �ল ��িলিপ ��ত, �দেশর অভ��রীণ 
সীমানা িবেরাধ িন�ি� এবং আ�জ�ািতক সীমা� র�ণােব�ণ। এ সকল উে�� সাধেনর িনিম� অিধদ�রেক 
সাংবাৎসিরক অ�া� কায �াবলী স�াদন করেত হয়। ত�ে� মাঠ জিরপ তথা িকে�ায়ােরর মা�েম �মৗজা 
�াপ ��ত, তসিদক-আপি�-আপীল �শেষ খিতয়ােনর ��িলিপ ��ত কের ��েণর জ� ��রণ, ��ণেশেষ 
�ড়া� �কাশনা, �গেজট িব�ি� এবং �ণীত ��িলিপ �জলা �শাসক ও অ�া� ক��পে�র িনকট হ�া�র 
করার ম� িদেয় জিরপ কােজর সমাি� ঘেট।   

(খ) ২০১৮-১৯ অথ �-বছের সারােদেশ ৬ শত ৫০� �মৗজার �ড়া� য�চ সমা� হেয়েছ এবং ৭ ল� ৫০ 
হাজার খিতয়ােনর ��কিপ ��ত করা হেয়েছ। এ সমেয় িবিভ� �জান হেত ��িরত ১০ ল� ৪২ হাজার, 
খিতয়ােনর ত� �সেটলেম� ��েসর কি�উটার িসে�েম এি� করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ �-বছের খিতয়ান 
��ণ করা হেয়েছ ৭ ল� ৪২ হাজার  এবং �াপ ��ণ করা হেয়েছ ৩ ল� ২৬ হাজার। এ সমেয় ২০০০ 
�মৗজার �ড়া� �কাশনা �দয়া হেয়েছ এবং ক��পে�র িনকট হ�া�িরত হেয়েছ ৩ হাজার ৫ শত  �মৗজার 
��িলিপ (খিতয়ান ও �মৗজা �াপ)। এ ছাড়া, জনগেণর জ� �সবা সহজলভ� ও উ�ু�করেণর অংশ িহেসেব 
১ �কা� ৪৬  ল�  আর.এস. খিতয়ান ওেয়বসাইেট আপেলাড কের উ�ু� করা হেয়েছ।   ২০১৮-২০১৯ অথ � 
বছের িবিভ� �জান �থেক �া�  ২ ল� ৯ শত ৮৩� �মৗজা �াপ  ��ান কের আপেলাড করা হেয়েছ। 

(গ) অভ��রীণ সীমানা িবেরােধর মে� আ�:উপেজলা,আ�:�জলা িবেরাধস�হ িন�ি� করা 
অিধদ�েরর অ�তম দািয়� ২০১৮-১৯ অথ �বছের বা�রবান(নাই�ংছিড়) – ক�বাজার (রা�) এবং 
নারায়ণগ� (�সানারগ�) - �ি�গ�(�ি�গ� সদর) �জলাস�েহর ম�কার ২� আ�ঃেজলা সীমানা িবেরাধ 
িন�ি� কের �জলা �শাসকেদর িনকট �িঝেয় �দয়া হেয়েছ।  

(ঘ) আ�জ�ািতক সীমা� র�ণােব�েণর অংশ িহেসেব ২০১৮-১৯ অথ �বছের বাংলােদশ-ভারত ১� 
�যৗথ সীমা� সে�লন অ�ি�ত হেয়েছ। এ ছাড়াও ২০১৮-১৯ অথ �বছের  ১২� �যৗথ সীমা� পিরদশ �ন এবং 
৪৫০� িবিভ� ধরেণর সীমা� িপলার �মরামত করা হেয়েছ। 

(ঙ) �শাসিনক উে�খেযা� কায �াবলীর মে� �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�রেক আ��ািনকভােব 
অিধদ�র ও অিধদ�র �ধানেক 'Head of the Department' �ঘাষণার কাজ স�� হেয়েছ। 
২০১৮-১৯ অথ �-বছের অিধদ�েরর অভ��রীণ �িশ�েণর অংশ িহেসেব ৬০০ জন কম �কত�া কম �চারীেক িবিভ� 
িবষেয় �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ এবং একই সমেয় ১৩৯ জন িবিসএস ক�াডার  ও বাংলােদশ �িডিসয়াল 
সািভ �স কম �কত�ােক 'সােভ � এ� �সেটলেম� �িশ�ণ' �দান করা হেয়েছ। 

(চ) ২০১৮-১৯ অথ �বছের অিধদ�েরর ৯০ ভাগ নিথ ই-ফাইিলংেয়র মা�েম িন�ি� করা হেয়েছ। 
অেকেজা �ঘািষত ৩� গাড়ী িনলােম িব�য় এবং ন�ন গাড়ী �ারা তা �িত�াপন করা হেয়েছ। অিধদ�েরর 
সকল ত� ওেয়বসাইেট িনয়িমত আপেলাড করা হে�।  

(ছ) '�িম ভবন িনম �াণ' �কে�র অধীেন �িম ভবন িনম �ােণর কাজ এ পয �� ৫০ ভাগ সমা� হেয়েছ। 
�কািরয়া সরকােরর ইিডিসএফ ((Economic Development Cooperation Fund) তহিবেলর অথ �ায়েন ৩ ৫১ 
�কা� ৮৬ ল� ২২ হাজার টাকা �েয় িডিজটাল �া� �ােনজেম� িসে�ম (‘Digital Land Management 

System(DLMS)’ �কে�র বা�বায়ন কাজ চলমান এবং �ায় ১২ শত ৩১ �কা� টাকা সরকাির অথ �ায়েন �িম 
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�রকড � ও জিরপ অিধদ�েরর িডিজটাল জিরেপর স�মতা �ি� শীষ �ক এক� �ক� ��াব ক��পে�র �ড়া� 
অ�েমাদেনর অেপ�ায় আেছ। 

িব�মান �িমর িব�ল সং�ক ��িণেক সহজেবা�, বা�েবাপেযাগী ও ��সং�ক ��িণেত �পা�রকরণ এবং 
খিতয়ান ফরম সংেশাধন: 

গত ১২/১২/২০১৮ ি��া� তািরেখ মি�পিরষদ সিচেবর সভাপিতে� অ�ি�ত National 
Committee for Monitoring Implementation of Doing Business 
Reforms (NCMID) -এর �তীয় সভায় িব�মান জিরপ কায ��েম ১৫৩� ��িণর �িমেক ১০/১২� 
��িণেত �পা�েরর লে�� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� �িম ম�ণালয়-�ক িনেদ �শনা �দান করা হয়। উ� 
িনেদ �শনার পিরে�ি�েত সকল �জানাল �সেটলেম� অিফস হেত স� �া� ত� অ�যায়ী �দখা যায় �য, 
বত�মােন ৩৩৯� (কম/�বিশ) জিমর ��িণর অি�� রেয়েছ। তাছাড়া, সব �েশষ জিরেপ �কািশত খিতয়ান 
পরী�া কের �দখা যায় �য, বত�মােন �ায় ১,১২৪� ��িণর জিম অি�� রেয়েছ। 

িব�মান ��িণস�হেক  সব �সাধারেণর িনকট �হণেযা�, সহজেবা�, �েয়াগেযা� ও �েগাপেযাগী 
কের ১৬� ��িণেত �পা�র করার িস�া� �হীত হয় ।  

কিতপয় শত� অ�সরণ�ব �ক িনে�র ছেক বিণ �ত িব�মান ��িণ�� �কান �িমেক উহার পাে�� উি�িখত হাল 
জিরেপর ��িণেত অ�� �� করেত হেব: 

�টিবল ৪.১৬: জিমর ন�ন ��িণিবভাগ 

�ম িব�মান  ��িণ হাল 
জিরেপর 

��িণ 
১ বন, জংগল, গজাির বন, শাল বন, ��র বন এবং সমজাতীয় বন । বন 

২ পাহাড়, �লা ও পব �ত । পাহাড় 

৩ নদী, নদ, খাল ও িসকি� । নদী  

৪ হাওড়, বাওর, ��র, িবল, িদঘী,  �লক, মা�য়াল, নালা, নয়ন�িল, �ডাবা, ছড়া, ��ন, ঝরণা 
এবং সমজাতীয় জলা�িম । 

জলা�িম 

৫ হালট, গিল, পাকা রা�া, সড়ক, কাচা রা�া, রা�া, �গাপাট, �রলপথ, ডহর, ঘাটা, পথ,  ব�ধ, 
�বড়ী ব�ধ,  কালভাট �, �ইস �গট, �স�, ি�জ, আই�া�, �টপাত ও সমজাতীয় । 

রা�া 

৬ বাস টািম �নাল, বাস ��া�,  �রল ��শন, �াক টািম �নাল, �ফির ঘাট, �খয়া ঘাট, ঘাট, 
�হিল�াড, �নৗঘাট,  �ট� ��া�, অেটা ��া�, ভ�ান ��া�, যা�ী ছাউিন ও সমজাতীয় । 

টািম �নাল  

৭ �নৗ ব�র, িবমান ব�র, ব�র, স�� ব�র, রানওেয়, �পাট �, �ল ব�র  ও সমজাতীয় ।  ব�র 

৮ �ছাণেখালা, ভাগার, চর�িম,  ঘাসবন, পান বড়জ, বা�চর, বীজতলা, ব�শঝাড়, বাগান, �গাচরণ 
�িম, ��রপাড়, পিতত, লােয়ক পিতত, �বড়, নাল, হ� �কালচার, নাস �াির, ডা�া, স�রী, 
িবলান, দলা, ধানী জিম, �ব�ন �লা, মিরচ �লা, �বােরা, �টক, মাঠ, সা�উরা,  আছারউরা, 
িভ�, িভটা, �হাগল বন, নলবন, বাইদ, চালা, গভীর নল�প ও সমজাতীয় আবািদ �িম । 

আবািদ 

৯ ছা�াবাস, সািক�ট হাউস, উঠান, বাড়ী, বাড়ী িভটা, �লা বাড়ী, �� �াম, ডাক বাংেলা, িশ� 
সদন, আি�না, িব�ামাগার, আ�য় �ক�, �কায়াট �ার, এিতমখানা, �বািড �ং, �র� হাউজ, পালান 
বাড়ী, িভলা, বািহর বাড়ী, �গালাঘর, �বঠকখানা, বাসভবন, পাত�য়া, ই�ারা, �য়া, �খালান, 
পালান, �গায়ালঘর, আবাসন, আ�ায়ন, বা�, ��া�ম, �াণ িশিবর, �নব �াসন �ক�,পায়খানা, 
��াবখানা, ওয়াস �ম, ওয়াস �ক, �ারাক, কেলানী ও সমজাতীয় আবাস�ল ।  

 আবািসক 

১০ কােল�েরট, �াংক, প� হাসপাতাল, �পা� অিফস, ফায়ার সািভ �স, হাসপাতাল, �জলা 
পিরষদ, ডাকঘর, যা�ঘর, ইউিনয়ন পিরষদ, অিফস,  আদালত, লাশ কাটাঘর, �কাট � কাচারী, 
আদালত ভবন, গেবষণাগার, উপেজলা পািরষদ, থানা, �িলশ ��শন, �বতার �ক�, �িভ 
�ক�, সংসদ ভবন, ��স �াব, �াব, �া�� �ক�, পিরবার ক�াণ �ক�, �সনািনবাস, ফ�িড়,  

 অিফস 
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�ম িব�মান  ��িণ হাল 
জিরেপর 

��িণ 
নগরভবন, �পৗরসভা, চ� হাসপাতাল, �জলখানা, �িলশ লাইন, িবিজিব ক�া�, কাচারী বাড়ী, 
সামািজক �সবা �ক�, পা� হাউস,  পাওয়ার হাউস, �শৗচাগার, লাইট হাউজ এবং সমজাতীয় 
অ�া� অিফস। 

১১ ছাপাখানা,�াস পা�, �াস লাইন, �প�ল পা�, �াস িফ�, িডেপা, িহমাগার, িফিলং ��শন,  
খামার, কসাইখানা, মােক�ট, ইটেখালা, �হােটল, িরেসাট �, বরফ কল, স’ িমল, �মােটল, িমল 
ঘর, পাথর �কায়ারী, ওয়াক� সপ, �াস �ক�, টাওয়ার, �দাম, �গাডাউন, �দাকান, চাি�না 
িভ�, বাজার, �তাহা বাজার, বাজার গিল, �গাহাট, হাট, হাট �খালা, পাট মহাল, মাছ পি�, মাছ 
বাজার, কয়লা বাজার, কাচা বাজার, চাউলপি�, চাি�না �দাকান, কাটেগাল, ই� �য়েক�, 
ি�িনক, মা�সদন, পয �টন �ক�, প� হাট, আিথ �ক ��িত�ান, ফািন �চার, �বকারী, শিপংমল, 
শিপং টাওয়ার, �াজা, ি��, টািলেখালা, মৎ� খামার, �িষ খামার, প� খামার,  �পাি� 
খামার, �গাখামার, আবািসক �হােটল, িহমাগার, �গাপাট বাজার,  নািস �ং �হাম, �বসরকারী 
হাসপাতাল, গণেশৗচাগার, মৎস খামার ও সমজাতীয় বািণিজ�ক উে�ে� �ব�ত �িম । 

বািণিজ�ক 

১২ কারখানা, ইিপেজড, ফ�া�ির, কলকারখানা, �ানারী,  রাইস িমল, চাতাল, িমল, চা বাগান ও 
সমজাতীয় িশ�  �িত�ান । 

িশ� 

১৩ িসেনমা হল, িচিড়য়াখানা, পাক�, �টিনস �াব, �াডিম�ন �াব, �খলার মাঠ, ��িডয়াম, 
িমলনায়তন, কিমউিন� �স�ার, �ায়মাগার, �াব, �্ইিমং�ল এবং সমজাতীয় িবেনাদন �ক� 
। 

িবেনাদন 
�ক� 

১৪ িব�িব�ালয়, মা�াসা, িশ�া �িত�ান, �িশ�ণ �ক�, �াথিমক িব�ালয়, কেলজ, িব�ালয়, 
একােডমী, ইউিনভািস ��, ম�ব, পাঠশালা, �হফজখানা,  িশ� একােডমী, �ীড়া �িত�ান, 
পাঠাগার, বার লাইে�ির, িক�ার গােট �ন, িন� মা�িমক িব�ালয়, উ� মা�িমক িব�ালয়, 
কওিম মা�াসা, মিহলা মা�াসা, মা�াসা,  �হািমও �ািথক কেলজ, আট � কেলজ কািরগরী, �িষ 
কেলজ, �িষ মহািব�ালয়, �িষ িব�িব�ালয়,  �মিডক�াল কেলজ, িব�ানাগার এবং 
সমজাতীয় িশ�া �িত�ান । 

িশ�া 
�িত�ান 

১৫ শহীদ িমনার, ��রাল, �িতেসৗধ, �ক�া এবং সমজাতীয় �িত�� । �িত�� 

১৬ মসিজদ, মি�র, কালীবাড়ী, সমািধ, �দবালয়, �শান,  িগজ�া, কবর�ান, মাজার,  �ােগাডা, 
ঈদগাহ, দরগাহ,  খানকাহ, দরগা শারীফ, পীর�ান,  পীঠ�ান, পীেরা�র, �দেবা�র, �দব�ান, 
িমশন, �বৗ� মি�র, আ�ম, দরগা,  �� �য়ার, গণকবর, �জােখালা, মঠ, �গার�ান, ওয়াকফ, 
এবং সমজাতীয় ধম�য় �ান । 

ধম�য় �ান 
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ছিব ৪.৪: ‘�িম জিরপ কায ��েমর চ�ােল�স�হ ও উ�রেণ করনীয়’ শীষ �ক এক িদেনর কম �শালা অ�ি�ত 

১৫ �ম, ২০১৯ ি��াে� ‘�িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�েরর উে�ােগ রাজধানীর �তজগ�ওেয় অবি�ত অিধদ�েরর �ধান 
কায �ালেয়র �িশ�ণ হেল অ�ি�ত �িম জিরপ ও �রকড � �ব�াপনায় অিধকতর গিতশীলতা আনয়েন ‘�িম জিরপ কায ��েমর 
চ�ােল�স�হ ও উ�রেণ করনীয়’ শীষ �ক এক িদেনর কম �শালার উে�াধন করার পর ব�� �দান করেছন মাননীয় �িমম�ী 

সাই��ামান �চৗ�রী, এমিপ। 
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৪.৭ অিধ�হণ 

জনসাধারেণর �েয়াজন বা জন�ােথ � তাৎ�িণক �েয়াজেন এবং উ�য়ন�লক কায ��ম �হেণর জ� 
�িম অিধ�হণ ও ��ম দখল কায ��ম �িম ম�ণালেয়র �ব�াপনায় স�ািদত হয়। �ত�াশী সং�ার 
আেবদনমেত �জলা �িম বরা� কিম�র �পািরেশর ��ি�েত �েয়াজন অ�যায়ী �িম অিধ�হণ অ�ােদশ 
অ�সরেণ �� সমেয়র মে� সংি�� �িম অিধ�হণ/ ��মদখল কের �ত�াশী সং�ার বরাবের �� করা হয়।  

২০১৮-১৯ অথ � বছের �য সকল �কে�র জ� �িম অিধ�হণ করা হেয়েছ তােদর মে� উে�খেযা� 
কেয়ক� �কে�র নাম, �ত�াশী সং�া এবং জিমর পিরমাণ িনে�র ছেক উপ�াপন করা হেলাঃ  

২০১৮-১৯ অথ � বছের অিধ�হণ সং�া� তািলকা িন��পঃ 

�টিবল ৪.১৭: ২০১৮-১৯ অথ � বছের অিধ�হণ সং�া� তািলকা 

�
ম 

নাম অ�েমাদেনর 
তািরখ 

১ 
“প�া �স� �রল সংেযাগ” শীষ �ক �ক� বা�বায়েনর িনিম� �ি�গ� �জলার িসরাজিদখান 
উপেজলাধীন ০৪� �মৗজায়  ০৭/২০১৭-১৮ নং এল এ �কেস ৪৪.১৭১৭ (�য়াি�শ দশিমক এক সাত এস 
সাত) একর �িম অিধ�হণ।  

০২/০৮/২০১৮ 
ি��া� 

২ 
“পাবনা �জলার �জানগর উপেজলাধীন গাজনার িবেলর সংেযাগ নদী খনন, �সচ �িবধার উ�য়ন ও 
মৎ� চাষ” শীষ �ক �কে�র  আওতায় বাদাই নদীর শাখা খালস�হ �নঃখনন �কে�র জ� 
১৩/২০১৬-১৭ নং এল, এ �কেস ৭.০০ (সাত দশিমক �� ��) একর �িম অিধ�হণ। 

০৭/০৮/২০১৮ 
ি��া� 

৩ 
পাবনা �জলার এল. এ �কস নং ২০/২০১৬-১৭ �েল পাবনা �জলার �জানগর উপেজলাধীন িবলগ�হ�ী 
�মৗজায়  ৫০.৫০২০ (প�াশ দশিমক প�চ �� �ই ��) একর জিম অিধ�হেণর জ� �িম ও অিধ�হণ 
��মদখল অ�ােদশ ১৯৮২ এর ৫(১) (িব) ধারা মেত অ�েমাদন �দান।   

০৭/০৮/২০১৮ 
ি��া� 

৪ 

বাংলােদশ পািনউ�য়ন �বাড �, �গাপালগ� এর অধীন “তারাইল-প��িড়য়া ব�া িনয়�ণ, িন�াশন ও �সচ 
(২য়পয �ায়)” শীষ �ক �কে�র আওতায় �পা�ার নং-২, ৩ ও ৪ এর �েব �র িনম �াণ�ত �বিড় ব�েধর 
উ�য়নকে� �গাপালগ� �জলার একািধক উপেজলার িবিভ� �মৗজায় ২১/১১-১২, ২৪/১১-১২, ২১/১২-
১৩, ৪৫/১২-১৩, ০১/১৩-১৪, ১৭/১১-১২, ২০/১১-১২, ২২/১১-১২, ২৬/১২-১৩, ২৫/১২-১৩, ৪৩/১২-
১৩, ২৪/১৩-১৪, ১৮/১৪-১৫, ১৭/১৪-১৫ এবং ১৪/১৬-১৭ নং সহ ১৫� এলএ �কেস সব �েমাট ৭৮.৭৩ 
(আটা�র দশিমক সাত িতন) একর �িম �াবর স�ি� অিধ�হণ ও ��মদখল অ�ােদশ, ১৯৮২ এর 
৫(১)(িব) ধারা অ�যায়ী অ�েমাদন।  

১০/০৬/২০১৮ 
ি��া� 

৫ 

�স বড �ার �রাড �নটওয়াক� ইম�ভেম� �েজ� (বাংলােদশ) এর আওতায় �গাপালগ� �জলায় JICA 
এর অথ �ায়েন কালনা �স� িনম �ােণর জ� কািশয়ানী উপেজলার িবিভ� �মৗজায় ১৭/২০১৬-১৭ নং এল 
এ �কেস ৬২.৫৭১০ (বাষি� দশিমক প�চ সাত এক ��) একর �িম �াবর স�ি� অিধ�হণ ও 
��মদখল অ�ােদশ, ১৯৮২ এর ৫(১)(িব) ধারা অ�যায়ী অ�েমাদন।  

২৪/০৬/২০১৮ 
ি��া� 

৬ 
‘প�া �স� �রল সংেযাগ’ শীষ �ক �ক� বা�বায়েনর িনিম� �ি�গ� �জলার িসরাজিদখান 
উপেজলাধীন ০৪� �মৗজায় ০৭/২০১৭-১৮ নং এল এ �কেস ৪৪.১৭১৭ একর �িম ৬(১) ধারায় �ড়া� 
অ�েমাদন সং�া�। 

০৫/০৭/২০১৮ 
ি��া� 

৭ 
'প�া ব��খী �স� িনম �াণ �ক�’ বা�বায়েনর িনিম� মাদারী�র �জলার িশবচর উপেজলাধীন িবিভ� 
�মৗজায় ০৬/২০১৭-১৮ নং এল এ �কেস ১২২৭.৬৬ (এক হাজার �ইশত সাতাশ দশিমক ছয় ছয়) 
একর �িম �াবর স�ি� অিধ�হণ ও ��মদখল আইন, ২০১৭ এর ৬(১) ধারা অ�যায়ী অ�েমাদন। 

০৫/০৭/২০১৮ 
ি��া� 
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�
ম 

নাম অ�েমাদেনর 
তািরখ 

৮ 

�ন�েকাণা সড়ক িবভাগীয় “�ামগ�-জািরয়া-িবিরিশির-�গ �া�র �জলা সড়কেক জাতীয় মহাসড়ক 
মােন উ�য়ন” শীষ �ক �কে�র অধীেন ০৩(ক)/২০১৬-১৭, ০৩(খ)/২০১৬-১৭, ০৩(গ)/২০১৬-১৭, 
০৩(ঘ)/২০১৬-১৭ নং এল এ �কেস ১৮� �মৗজায় ৫৪.২৯৭৫ একর �িম ৫(১)(িব) ধারায় �ড়া� 
অ�েমাদন সং�া�। 

২৪/০৭/২০১৮ 
ি��া� 

৯ 

‘প�া �স� �রল সংেযাগ’ শীষ �ক �ক� বা�বায়েনর িনিম� �ি�গ� �জলার িসরাজিদখান 
উপেজলাধীন ০৪� �মৗজায় ০৭/২০১৭-১৮ নং এল এ �কেস ৪৪.১৭১৭ (�য়াি�শ দশিমক এক সাত এক 
সাত) একর �িম �াবর স�ি� অিধ�হণ ও ��মদখল আইন, ২০১৭ এর ৬(১) ধারা অ�যায়ী 
অ�েমাদন। 

১২/০৮/২০১৮ 
ি��া� 

১০ 

‘িবিসক �ব��িতক প� উৎপাদন ও হালকা �েকৗশল িশ�নগরী’ শীষ �ক �ক� বা�বায়েনর িনিম� 
�ি�গ� �জলার টংগীবাড়ী উপেজলাধীন ০৪� �মৗজায় ১২/২০১৭-১৮ নং এল এ �কেস ৪৯.৬০২৫ 
(ঊনপ�াশ দশিমক ছয় �� �ই প�চ) একর �িম �াবর স�ি� অিধ�হণ ও ��মদখল আইন, ২০১৭ 
এর ৬(১) ধারা অ�যায়ী অ�েমাদন। 

১৬/১০/২০১৮ 
ি��া� 

১১ 

‘প�া �স� �রল সংেযাগ �ক� (২য় পয �ায়)’ এর আওতায় বাংলােদশ �রলওেয়র অ��েল ফিরদ�র 
�জলায় ০৮/২০১৭-১৮ ন�র এল এ �কেস ২৪৩.৯৫৩০ (�ইশত �ততাি�শ দশিমক নয় প�চ িতন ��) 
একর �িম �াবর স�ি� অিধ�হণ ও ��মদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা অ�যায়ী �ড়া� 
অ�েমাদন। 

     
১৪/০১/২০১৯ 
ি��া� 

১২ 
�গাপালগ� �জলার �ি�পাড়া উপেজলাধীন ‘তারাইল-প��িড়য়া �পা�ার ন�র-৩’-এর �ইচ িনম �ােণর 
জ� ০৭/২০১৬-১৭ ন�র এল এ �কেস ০.৪১ (�� দশিমক চার এক) একর �িম �াবর স�ি� 
অিধ�হণ ও ��মদখল অ�ােদশ, ১৯৮২-এর ৫(১) ধারা অ�যায়ী �ড়া� অ�েমাদন। 

০৩/০২/২০১৯ 
ি��া� 

১৩ 

“সােসক সড়ক সংেযাগ �ক�-II: এেল�া-হা�কাম�ল-রং�র মহাসড়ক ৪-�লেন উ�ীতকরণ” 
শীষ �ক�কে�র আওতায় ব�ড়া �জলাধীন �শর�র উপেজলার ০৫� �মৗজায় ০৯/২০১৭ ন�র এল এ 
�কেস ৯.৩৫০১ (নয় দশিমক িতন প�চ �� এক) একর �িম �াবর স�ি� অিধ�হণ ও ��মদখল 
আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা অ�যায়ী �ড়া� অ�েমাদন। 

১১/০৪/২০১৯ 
ি��া� 

১৪ 

“সােসক সড়ক সংেযাগ �ক�-II:এেল�া-হা�কাম�ল-রং�র মহাসড়ক ৪-�লেন উ�ীতকরণ” শীষ �ক 
�কে�র আওতায় ব�ড়া �জলাধীন �শর�র উপেজলার ০৩� �মৗজায় ১০/২০১৭ ন�র এল এ �কেস 
১৬.২১১০ (�ষাল দশিমক �ই এক এক ��) একর �িম �াবর স�ি� অিধ�হণ ও ��মদখল আইন, 
২০১৭-এর ৬(১) ধারা অ�যায়ী �ড়া� অ�েমাদন। 

১১/০৪/২০১৯ 
ি��া� 

১৫ 

এেল�া-হা�কাম�ল-রং�র মহাসড়ক ৪-�লেন উ�ীতকরণ” শীষ �ক �কে�র জ� ব�ড়া �জলাধীন 
সদর উপেজলার ০১� ও িশবগ� উপেজলার ০৫� �মৗজায় ০৩/সােসক/২০১৮ ন�র এল এ �কেস 
১৪.৩৬৫০ (�চৗ� দশিমক িতন ছয় প�চ ��) একর �িম �াবর স�ি� অিধ�হণ ও ��মদখল আইন, 
২০১৭-এর ৬(১) ধারা অ�যায়ী �ড়া� অ�েমাদন। 

০৬/০৫/২০১৯ 
ি��া� 

১৬ 

রাজশাহী ওয়াসার �-উপির� পািন �শাধনাগার” শীষ �ক �ক� বা�বায়েনর লে�� রাজশাহী �জলাধীন 
পবা উপেজলার ০১� ও �গাদাগাড়ী উপেজলার ০২� �মৗজায় ০৪/১৮-১৯ ন�র এল এ �কেস ৫০.৪৯৩৯ 
(প�াশ দশিমক চার নয়  িতন নয়) একর �িম �াবর স�ি� অিধ�হণ ও ��মদখল আইন, ২০১৭-
এর ৬(১) ধারা অ�যায়ী �ড়া� অ�েমাদন। 

০৮/০৫/২০১৯ 
ি��া� 

১৭ 
“প�া �স� �রল সংেযাগ �ক�” এর জ� �গাপালগ� �জলায় ০৮/২০১৭-১৮ ন�র এল এ 
�কেস২৬৫.৪০৬১ (�ইশত �য়ষি� দশিমক চার �� ছয় এক) একর �িম �াবর স�ি� অিধ�হণ ও 
��মদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা অ�যায়ী �ড়া� অ�েমাদন। 

০৮/০৫/২০১৯ 
ি��া� 

১৮ 
“�শখ হািসনা িব�িব�ালয়, �ন�েকাণা িনম �াণ” শীষ �ক �কে�র জ� ০৩/২০১৮-১৯ ন�র এল এ �কেস 
৫০০.০০ (প�চশত দশিমক �� ��) একর �িম �াবর স�ি� অিধ�হণ ও ��মদখল আইন, ২০১৭-
এর ৬(১) ধারায় অিধ�হণ সং�া�। 

০৬/০৫/২০১৯ 
ি��া� 

১৯ 
“�শখ হািসনা িব�িব�ালয়, �ন�েকাণা” শীষ �ক �কে�র জ�০৩/২০১৮-১৯ ন�র এল এ 
�কেস৪৯৮.৪৫ (চারশত আটান�ই দশিমক চার প�চ) একর �িম �াবর স�ি� অিধ�হণ ও ��মদখল 
আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা অ�যায়ী �ড়া� অ�েমাদন। 

        
২৭/০৫/২০১৯ 
ি��া� 
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২০ 
এেল�া-হা�কাম�ল-রং�র মহাসড়ক ৪-�লেন উ�ীতকরণ” শীষ �ক�কে�র জ� ০২/সােসক/২০১৮ 
ন�র এল এ �কেস১৬.৪৬২৮ (�ষাল দশিমক চার ছয় �ই আট) একর �িম �াবর স�ি� অিধ�হণ ও 
��মদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা অ�যায়ী �ড়া� অ�েমাদন। 

২৮/০৫/২০১৯ 
ি��া� 

২১ 
“ইে�মা মহাসড়ক (আর-৩০৩) ৪ �লেন উ�ীতকরণ” শীষ �ক �কে�র জ� ঢাকা �জলার উ�রা 
থানাধীন রানােভালা �মৗজার ০.০৭১০ (�� দশিমক �� সাত এক ��) একর �িমর যািচত সকল 
ত�ািদ �ত�াশী সং�ার িনকট হেত �াি� সােপে� অিধ�হেণর ��াব সব �স�িত�েম অ�েমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
ি��া� 

২২ 

“নারায়ণগ� প�ী িব��ৎ সিমিত-১ এর আওতায় ব�র-৫ (লা�লব�) ৩৩/১১ �কিভ ২০ এমিভএ 
�ব��িতক উপেক� িনম �াণ” শীষ �ক �কে�র জ� নারায়ণগ� �জলার ব�র উপেজলাধীন লা�লব� 
�মৗজায়০.৪০ (�� দশিমক চার ��)একর �িম রাজউক ও নগর উ�য়ন অিধদ�েরর শত� �িতপালন 
সােপে� অিধ�হণ��াব সব �স�িত�েম অ�েমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
ি��া� 

২৩ 

“নারায়ণগ� �জলার �পগ� উপেজলাধীন �ড়াপাড়া �ফরীঘাট রা�ায় ৫৭৬.২১৪ িমঃ দীঘ � �স� িনম �াণ 
কােজর সংেযাগ সড়ক িনম �াণ” শ�ষ �ক �কে�র জ� নারায়ণগ� �জলার �পগ� উপেজলাধীন ১.৬৫১৮ 
(এক দশিমক ছয় প�চ এক আট) একর �িমর যািচত সকল কাগজপ� �ত�াশী সং�ার িনকট হেত 
�াি� সােপে� অিধ�হেণর ��াব সব �স�িত�েম অ�েমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
ি��া� 

২৪ 

“িপিজিসিব, ঢাকা ক��ক িনিম �ত� মাধবদী ২৩০/১৩২/৩৩ �কিভ GIS �ীড উপেক� িনম �াণ” শীষ �ক 
�কে�র জ� নরিসংদীেজলার নরিসংদীসদর উপেজলাধীন আ�পাইকা �মৗজায় ৪.৯৮৮৩ (চার 
দশিমক নয় আট আট িতন) একর �িমর যািচত সকল কাগজপ� �ত�াশী সং�ার িনকট হেত �াি� 
সােপে� অিধ�হেণর ��াব সব �স�িত�েম অ�েমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
ি��া� 

২৫ 

“ক�চ�র ফায়ার সািভ �স ও িসিভল িডেফ� ��শন �াপন” শীষ �ক �কে�র জ� নারায়ণগ� �জলার 
িসি�রগ� থানাধীন শীমরাইল �মৗজায় ০.৫০ (�� দশিমক প�চ ��) একর �িমর যািচত অ�া� 
কাগজপ�ািদ �াি� এবং BIWTAএর অনাপি�প� দািখল সােপে� অিধ�হেণর ��াব 
সব �স�িত�েম অ�েমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
ি��া� 

২৬ 

“র �াব সদ�েদর �ক�ীয় আবাসন, �ল/কেলজ, হাসপাতালসহ �শাসিনক �াপনা” শীষ �ক �কে�র 
জ� ঢাকা �জলার প�বী থানাধীন বাউিনয়া �মৗজায় ৪.৩৮ (চার দশিমক িতন আট) একর �িমর 
যািচত সকল কাগজপ� �ত�াশী সং�ার িনকট হেত �াি� এবং দাগ�িচর ১৩০২১২ ন�র খিতয়ান� 
সংেশাধন ও জলাধার সংর�েণর শেত� অিধ�হেণর ��াব সব �স�িত�েম অ�েমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
ি��া� 

২৭ 

“নরিসংদী �জলা পিরবার পিরক�না অিফস ভবন িনম �াণ” শীষ �ক �কে�র জ� নরিসংদী �জলার 
নরিসংদীসদরউপেজলাধীন ভাগদী �মৗজায় ০.৩০ (�� দশিমক িতন ��) একর �িমর যািচত 
কাগজপ�ািদ �াি� এবং নগর উ�য়ন অিধদ�েরর শত� �িতপালন সােপে� অিধ�হেণর ��াব 
সব �স�িত�েম অ�েমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
ি��া� 

২৮ 

“নরিসংদী প�ী িব��ৎ সিমিত-১ এর আওতায় বাগহাটা �মৗজায় নরিসংদী-০৮ (বাগহাটা) ৩৩/১১ 
�কিভ ১০ এমিভএ �ব��িতক উপেক� িনম �াণ” শীষ �ক �কে�র জ� নরিসংদী �জলার নরিসংদীসদর 
উপেজলাধীন বাগহাটা �মৗজায় ০.৪০ (�� দশিমক চার ��)একর �িম নগর উ�য়ন অিধদ�েরর শত� 
�িতপালন সােপে� অিধ�হেণর ��াব সব �স�িত�েম অ�েমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
ি��া� 

২৯ 

 “নরিসংদী প�ী িব��ৎ সিমিত-১ এর আওতায় আলগী �মৗজায় নরিসংদী-০৮ (আলগী) ৩৩/১১ �কিভ 
১০ এমিভএ �ব��িতক উপেক� িনম �াণ” শীষ �ক �কে�র জ� নরিসংদী �জলার নরিসংদী সদর 
উপেজলাধীন আলগী �মৗজায় ০.৪০ (�� দশিমক চার ��) একর �িমর যািচত অ�া� কাগজপ�ািদ 
�াি� এবং নগর উ�য়ন অিধদ�েরর শত� �িতপালন সােপে� অিধ�হেণর ��াব সব �স�িত�েম 
অ�েমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
ি��া� 

৩০ 

“�িলশ ��েরা অব ইনেভি�েগশন, (িপিবআই) চ��াম �মে�া ও িসআইিড চ��াম �মে�া কায �ালয় 
�াপন” শীষ �ক �কে�র জ� চ��াম �জলার পাহাড়তলী থানাধীন দি�ণ পাহাড়তলী �মৗজায় ০.৪৮১০ 
(�� দশিমক চার আট এক ��) একর �িমর যািচত �েয়াজনীয় কাগজপ�ািদ �াি� এবং দাগ �িচর 
খিতয়ান সংেশাধেনর শেত� অিধ�হেণর ��াব সব �স�িত�েম অ�েমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
ি��া� 
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৩১ 
“রাজশাহী �মে�াপিলটন �িলশ লাই� িনম �াণ” শীষ �ক �কে�র জ� রাজশাহী �জলার �বায়ািলয়া 
থানাধীন আলীগ� ও �মা�াপাড়া �মৗজায় ৯.৪৪৫০ (নয় দশিমক চার চার প�চ ��) একর �িমর 
যািচত কাগজপ�ািদ দািখল সােপে� অিধ�হেণর ��াব সব �স�িত�েম অ�েমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
ি��া� 

৩২ 

“�িলশ ��েরা অব ইনেভি�েগশন (িপিবআই) এবং িসআইিড এর অিফস ও �ারাক িনম �াণ” শীষ �ক 
�কে�র জ� নরিসংদী �জলার নরিসংদী সদর উপেজলাধীন ভাগদী �মৗজায় ১.০০ (এক দশিমক �� 
��) একর �িমর যািচত কাগজপ�ািদ দািখল এবং নগর উ�য়ন অিধদ�েরর শত� �িতপালন সােপে� 
অিধ�হেণর ��াব সব �স�িত�েম অ�েমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
ি��া� 

৩৩ 

“বড �ার গাড � �াটািলয়ন সদর দ�র �াপন” শীষ �ক �কে�র জ� নারায়ণগ� �জলার নারায়ণগ� সদর 
উপেজলার ফ��া ও িসি�রগ� থানাধীন �দউলপাড়া ও জাল�িড় �মৗজায় ২৪.৮০ (চি�শ দশিমক 
আট ��) একর �িমর যািচত কাগজপ�ািদ দািখল এবং রাজউক ও নগর উ�য়ন অিধদ�েরর শত� 
�িতপালন সােপে� অিধ�হেণর ��াব সব �স�িত�েম অ�েমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
ি��া� 

৩৪ 

বড �ার গাড � �াটািলয়ন সদর দ�র �াপন” শীষ �ক �কে�র জ� নারায়ণগ� �জলার নারায়ণগ� সদর 
উপেজলার ফ��া ও িসি�রগ� থানাধীন �দউলপাড়া ও জাল�িড় �মৗজায় ২৪.৮০ (চি�শ দশিমক 
আট ��) একর �িমর যািচত কাগজপ�ািদ দািখল এবং রাজউক ও নগর উ�য়ন অিধদ�েরর শত� 
�িতপালন সােপে� অিধ�হেণর ��াব সব �স�িত�েম অ�েমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
ি��া� 

৩৫ 
“ব�মাতা �শখ ফিজলা�ে�ছা �মেমািরয়াল হাসপাতাল ও নািস �ং কেলজ” শীষ �ক �কে�র জ� 
গাজী�র িস� কেপ �ােরশন এর আওতাধীন সারাব �মৗজায় ৫.৫১০০ (প�চ দশিমক প�চ এক �� ��) 
একর �িমর যািচত কাগজপ�ািদ দািখল সােপে� অিধ�হেণর ��াব সব �স�িত�েম অ�েমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
ি��া� 

৩৬ 

“নরিসংদী প�ী িব��ৎ সিমিত-১ এর আওতায় মাথরা �মৗজার নরিসংদী-১১ (আমিদয়া) ৩৩/১১ �কিভ 
১০ এমিভএ �ব��িতক উপেক� িনম �াণ” শীষ �ক �কে�র জ� নরিসংদীেজলার সদর উপেজলাধীন 
মাথরা �মৗজায়০.৪০ (�� দশিমক চার ��) একর�িমরযািচত সকল কাগজপ�ািদ/ত�ািদ �ত�াশী 
সং�ার িনকট হেত �াি� সােপে� অিধ�হেণর ��াব সব �স�িত�েম অ�েমািদত হয়। 

১৭/০১/২০১৯ 
ি��া� 

৩৭ 

“শহীদ তাজউ�ীন আহমদ �মিডেকল কেলজ ও হাসপাতাল, গাজী�র সংল� জায়গায় �মিডেকল 
কেলেজর �শাসিনক ভবন, ছা�াবাস, ছা�ীিনবাসসহ অ�া� �াপনা িনম �াণ” শ�ষ �ক �কে�র জ� 
গাজী�র �জলার সদর উপেজলাধীন জয়েদব�র �মৗজায় ২.২৯৫০ (�ই দশিমক �ই নয় প�চ ��) 
একর�িমর যািচত সকল কাগজপ�ািদ/ত�ািদ �ত�াশী সং�ার িনকট হেত �াি� সােপে� অিধ�হেণর 
��াব সব �স�িত�েম অ�েমািদত হয়। 

১৭/০১/২০১৯ 
ি��া� 

৩৮ 

“জাতীয় িব� িব�ালেয়র জ� আ�িলক ক�া�াস �াপন”শীষ �ক �কে�র জ� চ��াম �জলার সদর 
উপেজলাধীন দি�ণ পাহাড়তলী �মৗজায় ১.০০ (এক দশিমক �� ��) একর �িমর যািচত সকল 
কাগজপ�ািদ/ত�ািদ �ত�াশী সং�ার িনকট হেত �াি� সােপে� অিধ�হেণর ��াব সব �স�িত�েম 
অ�েমািদত হয়। 

১৭/০১/২০১৯ 
ি��া� 

৩৯ 

“তালাইমারী চ�ের জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �য়ার িনম �াণ” শীষ �ক �কে�র জ� 
রাজশাহী �জলার �বায়ািলয়া উপেজলাধীন দি�ণ কাজলা �মৗজায় ০.৪৮১৫ (�� দশিমক চার আট 
এক প�চ) একর �িমর যািচত সকল কাগজপ�ািদ/ত�ািদ �ত�াশী সং�ার িনকট হেত �াি� সােপে� 
অিধ�হেণর ��াব সব �স�িত�েম অ�েমািদত হয়। 

১৭/০১/২০১৯ 
ি��া� 

৪০ 

“বহ�ারহাট বাঘাইপাড়া হেত কণ ��লী নদী পয �� সংেযাগ খাল খনন ৫/১ শীষ �ক” �কে�র জ� জ� 
চ��াম �জলারব�র থানাধীনবাকিলয়া �মৗজায় ৩.৭৮১৩ (িতন দশিমক সাত আট 
একিতন)একর�িমর পয �ােলাচনায় উি�িখত কাগজপ�ািদ/ত�ািদ �জলা �শাসক/�ত�াশী সং�ার 
িনকট হেত �াি� সােপে� অিধ�হেণর িবষেয় সব �স�িত�েম িস�া� �হীত হয়। 

২৭/০৬/২০১৯ 
ি��া� 

৪১ 
 “সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর �ধান কায �ালেয়র ২য় এ�াে�াচ সড়ক িনম �াণ” শীষ �ক �কে�র জ� 
ঢাকা �জলার �তজগ�ওথানাধীন �তজগ�ও, িশ/এ �মৗজার ০.১৯৩৪ (�� দশিমক এক নয় িতন চার) 
একর �িমঅিধ�হেণর িবষেয় সব �স�িত�েম িস�া� �হীত হয়। 

২৭/০৬/২০১৯ 
ি��া� 

৪২ 
“অ�ি�ক �হাম” উ�য়ন �ক� বা�বায়েনর লে�� ঢাকা �জলার সাভার থানাধীন চাইরা �মৗজায় 
০.০৭৭১ (�� দশিমক �� সাত সাত এক) একর �িমর পয �ােলাচনায় উি�িখত কাগজপ�ািদ/ত�ািদ 
�জলা �শাসক/�ত�াশী সং�ার িনকট হেত �াি� সােপে� অিধ�হেণর িবষেয় সব �স�িত�েম িস�া� 

২৭/০৬/২০১৯ 
ি��া� 
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�হীত হয়। 

৪৩ 
“জয়েদব�র-চ�া-টা�াইল-এেল�া-সড়ক িনম �াণ” �কে� গাজী�র �জলার জয়েদব�র থানাধীন 
�ভাগড়া, নাও�ির, বাইমাইল ও িমর�র �মৗজার ০.৯১ (�� দশিমক নয় এক) একর �িম অিধ�হেণর 
িবষেয় সব �স�িত�েম িস�া� �হীত হয়। 

২৭/০৬/২০১৯ 
ি��া� 

৪৪ 
“পাগলা �ল কাম নদী ফায়ার সািভ �স ও িসিভল িডেফ� ��শন �াপন” শীষ �ক �কে�র জ� 
নারায়ণগ� �জলার নারায়ণগ� সদর উপেজলাধীন ফ��া থানার দাপা ই�াক�র �মৗজায় ০.৪৫ (�� 
দশিমক চার প�চ) একর �িম অিধ�হেণর িবষেয় সব �স�িত�েম িস�া� �হীত হয়। 

২৭/০৬/২০১৯ 
ি��া� 

৪৫ 

'িমর�র িডওএইচএস �গইট-২ হেত িমর�র বাস��া� পয �� মহাসড়ক �শ�করণ ও উ�য়ন শ�ষ �ক’ 
�কে�র জ� ঢাকা �জলারপ�বী থানাধীনচা�লী �মৗজায় ০.৩২৯০ (�� দশিমক িতন �ই নয় ��) 
একর�িমর পয �ােলাচনায় উি�িখত কাগজপ�ািদ/ত�ািদ �জলা �শাসক/�ত�াশী সং�ার িনকট হেত 
�াি� সােপে� অিধ�হেণর িবষেয় সব �স�িত�েম িস�া� �হীত হয়। 

২৭/০৬/২০১৯ 
ি��া� 

৪৬ 

“জাতীয় িব�িব�ালেয়র ৩� আ�িলক অিফস �াপন” শীষ �ক �কে�র জ� বিরশাল �জলার বিরশাল 
সদর উপেজলাধীন�পাতলী �মৗজায় ১.০০ (এক দশিমক �� ��) একর �িমর পয �ােলাচনায় উে�িখত 
কাগজপ�ািদ/ত�ািদ �জলা �শাসক/�ত�াশী সং�ার িনকট হেত �াি� সােপে� অিধ�হেণর িবষেয় 
সব �স�িত�েম িস�া� �হীত হয়। 

২৭/০৬/২০১৯ 
ি��া� 

৪৭ 

“লা�লব�-কাইকারেটক-নবীগ� �জলা সড়েকর লা�লব� হেত িমনারবাড়ী পয �� সড়ক �শ�করণ” 
শীষ �ক �কে�র জ� নারায়ণগ� �জলার ব�র উপেজলাধীন লা�লব�, বারপাড়া, �ছা�র, দি�ণ 
�লচির� �মৗজার ২১.৮৩৩০ (এ�শ দশিমক আট িতন িতন ��) একর �িমর এলাইনেম� �ক 
�রেখ এবং খাল ��িণর �িম অিধ�হেণর ��াব হেত বাদ িদেয় দাগ�িচেত ১৩� দােগর ��িণ 
উে�খ�ব �ক কাগজপ�ািদ/ত�ািদ দািখল সােপে� অিধ�হেণর িবষেয় সব �স�িত�েম িস�া� �হীত 
হয়। 

২৭/০৬/২০১৯ 
ি��া� 

৪৮ 

“সােপাট � � জয়েদব�র-�দব�াম-�লতা-মদন�র সড়ক (ঢাকা-বাইপাস) িপিপিপ” শীষ �ক �কে�র জ� 
নারায়ণগ� �জলার �পগ� উপেজলাধীন কা�ন, �ক�য়া, �গালাকা�াইল ও দিড়কাি� �মৗজার 
১১.১০৪ (এগার দশিমক এক �� চার) একর �িম অিধ�হেণর িবষেয় সব �স�িত�েম িস�া� �হীত 
হয়। 

২৭/০৬/২০১৯ 
ি��া�দ 

৪৯ 

ই�াি�য়াল �িলশ �হডেকায়াট �াস �, ঢাকা এর �শাসিনক ভবন, ��িনং �স�ার, �িশ�ণ মাঠ, ডরেমটির 
�ফােস �র �ারাকসহ অ�া� �াপনা িনম �ােণর জ� ��ািবত ঢাকা �জলার িখলে�ত থানাধীন ম�ল ও 
�মনী �মৗজার ৭.৪০৬০ (সাত দশিমক চার �� ছয় ��) একেরর �েল ৫.০০ (প�চ দশিমক �� 
��) একর �িম অিধ�হণ, উি�িখত প�চ একর �িমর দাগ, খিতয়ান িনিদ ��করণসহ পয �ােলাচনায় 
উি�িখত কাগজপ�ািদ/ত�ািদ �জলা �শাসক/�ত�াশী সং�ার িনকট হেত �াি� সােপে� অিধ�হেণর 
িবষেয় সব �স�িত�েম িস�া� �হীত হয়। 

২৭/০৬/২০১৯ 
ি��া� 

৫০ 

িডএমিপ’র কলাবাগান থানার িনজ� ভবন িনম �ােণর জ� ঢাকা �জলার ধানমি� থানাধীন ধানমি� 
�মৗজায় ০.২০  (�� দশিমক �ই ��) একর �িম পয �ােলাচনায় উি�িখত কাগজপ�ািদ/ত�ািদ �জলা 
�শাসক/�ত�াশী সং�ার িনকট হেত �াি� সােপে� অিধ�হেণর িবষেয় সব �স�িত�েম িস�া� �হীত 
হয়।  

২৭/০৬/২০১৯ 
ি��া� 

 

 

 



 

 
63 

৪.৮ উ�য়ন 

বত�মান সরকার �িম �ব�াপনা আ�িনকায়েন তথা িডিজটাইেজশেন �ঢ় �িত�াব�। এই জ�ল 
এবং ����ণ � কম � স�াদেন �িম ম�ণালয় �বশ িক� উ�য়ন�লক কম �কা� হােত িনেয়েছ। �িম ম�ণালয় 
�িম �ব�াপনােক আ�িনক ও �েগাপেযাগী করার িনিম� িবিভ� �ক� বা�বায়ন করেছ। চলিত ২০১৮-১৯ 
অথ � বছের বা�বায়নাধীন �ক�স�হ িন��পঃ (�কা� টাকায়) 

�টিবল ৪.১৯: ২০১৮-১৯ অথ � বছের বা�বায়নাধীন �ক�স�হ ও �ক� �য় 

�িমক নং �কে�র নাম বা�বায়ন কাল �ক� �য় (�:সা:) এিডিপেত 
বরা�(�:সা:) 

১ ���াম-২য় পয �ায় (Climate 
Victim Rehabilitation  

Project) 

অে�াবর ২০১৫ হেত �ন 
২০২০ 

৯৪১.৮১৩ 
(-) 

১৫২.৪৬ 
(-) 

২ িডিজটাল প�িতেত �িম জিরপ, 
�রকড � �ণয়ন ও সংর�ণ �ক� (১ম 
পয �ায়ঃ Computerization 

of Existing Mouza 
Maps and Khatians) 

�লাই ২০১২ হেত �ন ২০১৯ ৯২.৭৭ 
(-) 

৩১.৭৪ 
(-) 

৩ চর �ডেভলপেম� এ� �সেটলেম� 
�ক�-৪ 

জা�য়ারী ২০১১ হেত িডেস�র 
২০১৮ 

৭.৬৯ 
(৩.১৩৯৪) 

০.৬৫ 

৪ উপেজলা ও ইউিনয়ন �িম অিফস 
িনম �াণ �ক�(৬� 

�লাই ২০১৪ হেত �ন ২০২০ ৭৪৬.৭৮০২ 
 

১০০.০০ 

৫ �িম ভবন কমে��  িনম �াণ �ক� 
 

�লাই ২০১৫ হেত �ন ২০১৯ ১৪৭.২৯৮২ 
(-) 

৩০.০০ 
(-) 

৬ সম� �দেশ শহর ও ইউিনয়ন �িম 
অিফস িনম �াণ �ক� 

�লাই ২০১৬ হেত �ন ২০১৯ ৭৩১.৮৬ 
(-) 

১৪৮.৭৭ 
(-) 

৭ �িম �শাসন �িশ�ণ �কে�র ৬� 
তলা হেত  ১২তম তলার উ���খী 

স�সারণ �ক�। 

�লাই ২০১৬ হেত �ন ২০১৯ ১৪.২৮৪ 
(-) 

১০.৫৩ 
(-) 

৮ িডিজটাল প�িতেত �িম জিরেপর 
মা�েম ৩ � িস� কেপ �ােরশন, ১ � 
�পৗরসভা এবং ২� �ামীণ উপেজলার 

িডিজটাল �িম �ব�াপনা প�িত 
�াপন �ক� । 

�লাই,১৮ হেত িডেস�র’২১ ৩৫১.৮৬২২ ০.০৩ 

 

৪.৮.১ অন�েমািদত ন�ন �কে�র তািলকা 

২০১৮-১৯ অথ � বছের চলমান �কে�র পাশাপািশ বাংলােদশ সরকােরর  ৭ম প�বািষ �কী পিরক�না 
(২০১৬-২০), ��ি�েত পিরক�না (২০১০-২০২১) �ড�া ��ান ২১০০ এবং ম�ণালেয়র িমশন ও িভশন, 
ক�ািবেনট িডিভশেনর সােথ স�ািদত বািষ �ক কম �স�াদন �ি� বা�বায়েনর িনিম� িক� �ক� ২০১৮-১৯ 
অথ � বছেরর এিডিপেত অ�� �� রেয়েছ। �স�রিভি�ক ন�ন �কে�র তািলকা িন��প: 

(ক) �স�র: প�ী উ�য়ন ও প�ী �িত�ান 

১। �িম �ব�াপনা অেটােমশন �ক�। 

২। িডিজটাল প�িতেত �িম জিরপ করার জ� �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�েরর িডিজটাল জিরপ 
পিরচালনার স�মতা �ি�করণ �ক�। 
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৩। Establishing integrated Digital Network in the Case 
Appliction Management System (CAMS) of All Land Revenue 
Adalats of Bangladesh Project. 

৪। �িম �ব�াপনায় িনেয়ািজত কম �কত�া/কম �চারীেদর স�মতা �ি�র লে�� �দশী ও �বেদিশক 
�িশ�ণ �ক�। 

(খ) �স�র: পািন স�দ 

১। �মৗজা ও �ট িভি�ক জাতীয় িডিজটাল �িম �জািনং �ক�। 

২। উপেজলা পয �ােয় খাস ��র সং�ার ও �সৗ�য �বধ �ন �ক�। 

(গ) �স�র : �ভৗত পিরক�না, পািন সরবরাহ  ও �হায়ন 

১। ঢাকা মহানগরীর িছ��ল বি�বাসী ও িন�িব�েদর ব�তল িবিশ� ভবেন �নব �াসন (২য় পয �ায়) 
�ক�। 

২। ২০ � �জানাল/িরিভশনাল �সেটলেম� অিফেসর �ভৗত অবকাঠােমা িনম �াণ �ক�। 

৩। বাংলােদশ সােভ � এ� �সেটলেম� �িশ�ণ একােডিম �াপন �ক�। 

৪। িবভাগীয় �িম �শাসন �িশ�ণ �ক� িনম �াণ �ক�। 

�িম ম�ণালেয়র আওতায় িবগত ৫ বছের বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচর আওতায় বরা� ও �েয়র �লনা�লক িচ� 
িন��প 

�টিবল ৪.২০: িবগত ৫ বছের বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচর আওতায় বরা� ও �য় 

�. নং অথ � বছর আরএিডিপ বরা� (�কা� টাকা) �য় ও শতকরা হার (�কা� টাকা) 

িজওিব �ক� 
সাহা� 

�মাট িজওিব �ক� সাহা� �মাট 

১ ২০১৪-১৫ ৩১.২৭ ৩৮.২৯ ৬৯.৫৬ ২৮.৯৮ 
(৯২.৬৭%) 

৩০.৮৫ 
(৮০.৫৮%) 

৫৯.৮৩ 
(৮৬.০১%) 

২ ২০১৫-১৬ ৯২.৯২ ৪৮.৭০ ১৪১.৬২ ৮৬.১০ 
(৯২.৬৬%) 

১৭.৭০ 
(৩৬.৩৬%) 

১০৩.৮০ 
(৭৩.৩০%) 

৩ ২০১৬-১৭ ২৬৬.৮৮ ৮৭.৭৪ ৩৫৪.৬২ ২৫৮.৫১ 
(৯৬.৮৬%) 

৯২.০৬ 
(১০৪.৯২%) 

৩৫০.৫৭ 
(৯৮.৮৬%) 

৪ ২০১৭-১৮ ৭৬৯.৪২ ০.২২ ৭৬৯.৬৪ ৬৩৩.১৪০১  
(৮২.২৯%) 

০.২১৯৮ (১০০%) ৬৩৩.৩৫৯৯ 
(৮২.২৯%) 

৫ ২০১৮-১৯ ৪৭৭.২৪ - ৪৭৭.২৪ ৩৯১.০৩ 
(৮১.৯৪%) 

- ৩৯১.০৩ 
(৮১.৯৪%) 

২০১৮-১৯ অথ � বছের �িম ম�ণালেয় বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচর (আরএিডিপ) আওতায় ৪৭৭.২৪ �কা� 
টাকা বরা� িছল। এর মে� িজওিব খােত ৪৭৭.২৪ �কা� টাকা এবং �ক� সাহা� খােত ০ �কা� টাকা। উ� 
বরা��ত অেথ �র মে� �ন’১৮ পয �� ৩৯১.০৩ �কা� টাকা �য় হেয়েছ যা �মাট বরাে�র ৮১.৯৪%। 
বরা��ত সকল অথ �ই িজওিব খাত হেত �য় করা হেয়েছ। 
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২০১৮-১৯ অথ � বছেরর সংেশািধত বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচেত অ�� �� �ক�ওয়ারী বা�বায়ন অ�গিত 

�টিবল ৪.২১: ২০১৮-১৯ অথ � বছেরর সংেশািধত বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচেত অ�� �� �ক�ওয়ারী বা�বায়ন 
অ�গিত 

�িমক নং �কে�র নাম (বা�বায়ন কাল) 
 
 
 

�ক� �য় ২০১৭-১৮ অথ � 
বছেরর বািষ �ক 

উ�য়ন কম ��িচেত 
বরা� 

২০১৭-১৮ অথ � 
বছেরর বছেরর 
�ন ১৮ পয �� 

অ�িগত 

�ন ১৮ পয �� 
�ম�ি�ত 
অ�গিত 

�মাট (�: সা:) �মাট(�: সা:) �মাট(�: সা:) �মাট(�: সা:) 

১ ���াম-২য় পয �ায় (Climate Victim 
Rehabilitation  
Project)(১মসংেশািধত) অে�াবর ১৫ 
হেত �ন ২০ 

৯৪১.৮১৩০ 
 

১৫২.৪৬ 
(-) 

১৪৩.৩৯ 
(-) 

৬৬৮.৯৪৪৩ 
 

২ িডিজটাল প�িতেত �িম জিরপ, �রকড � �ণয়ন 
ও সংর�ণ �ক� (১ম পয �ায়ঃ 
Computerization of 
Existing Mouza Maps and 
Khatians)(২য় সংেশািধত) �লাই ২০১২ 
হেত �ন ২০১৯  

৯২.৭৭ 
(-) 

৩১.৭৪ 
(-) 

২৫.১৯৬১ 
(-) 

৭৫.৫০১৫ 
 

৩ চর �ডেভলপেম� এ� �সেটলেম� �ক�-৪ 
(�িম ম�ণালেয়র অংশ জা�য়ারী ২০১১ হেত 
�ন ২০১৮ 

৭.৬৯ 
(৩.১৩৯৪) 

০.৬৫ 
 

০.৬১০৩ 
(-) 

৭.১২৬২ 
(৩.১২) 

৪ উপেজলা ও ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �াণ 
�ক� (৬� পব �)।�লাই ২০১৪ হেত �ন ২০২০  

৭৪৬.৭৮০২ 
(-) 

১০০.০০ 
(-) 

৬৪.৪৩৯৮ ৩৩৯.১৮৩৬ 
 

৫  �িম ভবন কমে��  িনম �াণ  �ক� �লাই 
২০১৫ হেত �ন ২০১৯  
  

১৪৭.২৯৮২ 
(-) 

৩০.০০ 
(-) 

১০.০০ 
(-) 

৫৩.৭০০৫ 

৬ সম� �দেশ শহর ও ইউিনয়ন �িম অিফস 
িনম �াণ �ক��লাই ২০১৬ হেত �ন ২০১৯  

৭৩১.৮৬০০ 
(-) 

১৪৮.৭৭ 
(-) 

১৩৮.১১৭০ ১৮৯.১৮৯২ 
 

৭ �িম �শাসন �িশ�ণ �কে�র ৬� তলা হেত 
 ১২তম তলার উ���খী স�সারণ �ক�।�লাই 
২০১৬ হেত �ন ২০১৯  

১৪.২৮৪০ 
(-) 

১০.৫৩ 
(-) 

৯.১৩৫০ ১২.৮৮৫ 

৮ িডিজটাল প�িতেত �িম জিরেপর মা�েম ৩ 
� িস� কেপ �ােরশন, ১ � �পৗরসভা এবং ২� 
�ামীণ উপেজলার িডিজটাল �িম �ব�াপনা 
প�িত �াপন �ক� । 

৩৫১.৮৬২২ ০.০৩ ০.০০১৪ ০.০০১৪ 

 

৪.৮.২ �ক�ওয়ারী িব�ািরত কায ��ম ও অ�গিত 

১.���াম-২য় পয �ায় (�াইেমট িভক�মস িরহ�ািবিলেটশন) �ক� 

(ক) �কে�র সাধারণ ত�ািদ 

 ১৯৭০ সােলর ১২ নেভ�র এক �লয়�রী সাইে�ান বাংলােদেশর উপ�লীয় চরা�লসহ �দেশর 
দি�ণা�েলর উপর আঘাত হােন এবং কমপ� দশ লাখ মা�ষ ও অগিণত গবািদ প�-পািখ �াণ হারায়। 
জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �দশ �াধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সােলর ২০�শ �ফ�য়াির �থম সফর 
কেরন তৎকালীন �নায়াখালী �জলার (বত�মােন ল�ী�র �জলা) রামগিত থানা। পিরদশ �নকােল ব�ব� 
নদীভা�া, ��, �িত�� পিরবারস�হেক সরকাির খাস জিমেত �নব �াসেনর জ� �নায়াখালী �জলা �শাসনেক 
িনেদ �শ �দান কেরন। এরই ফল�িতেত �নায়াখালী �জলা �শাসন ২০০� পিরবারেক �নব �াসেনর জ� 
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‘�পাড়াগাছা’ ���াম �িত�ার কাজ �� কেরন। ব�ব�র আগমনেক �িতেত ভা�র কের রাখার জ� �সই 
�পাড়াগাছা �ােমই সরকাির খাস জিমেত প�ন হয় �দেশর �থম ���াম ‘�পাড়াগাছা’। পরবত�েত 
‘�পাড়াগাছা’ ���ােমর ধারাবািহকতায় সরকােরর �িম সং�ার নীিতমালার আওতায় �িমহীন, �হহীন, 
�কানাহীন, নদীভা�া মা�ষেক �দেশর �ল উ�য়ন কায ��েম অ�� �� করার উে�ে� বাংলােদশ সরকার ও 
ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর �যৗথ অথ �ায়েন �ি� হয় আদশ ��াম �ক�। আদশ ��াম �ক� - ১-এর আওতায় ১৯৮৮ 
হেত ১৯৯৮ পয �� ১০৮০� আদশ ��ােম ৪৫৬৪৭� পিরবার, আদশ ��াম �ক� - ২-এর আওতায় ১৯৯৮ হেত 
২০০৮ পয �� ৪২৭� আদশ ��ােম ২৫৩৮৫� পিরবার, ���াম (�াইেমট িভক�মস িরহ�ািবিলেটশন) �কে�র 
আওতায় ২০০৯ হেত �সে��র ২০১৫ পয �� ২৫৪� ���ােম ১০৭০৩�  পিরবারসহ সারা �দেশ ১৭৬১� 
���াম �িত�ার মা�েম ৮১,৭৩৫� �িমহীন, �হহীন, �কানাহীন, নদীভা�া পিরবারেক �নব �াসন করা 
হেয়েছ। 

���াম (�াইেমট িভক�মস িরহ�িবিলেটশন) �কে�র ধারাবািহকতায় ���াম-২য় পয �ায়(�াইেমট 
িভক�মস িরহ�ািবিলেটশন) �ক�� বাংলােদশ সরকােরর অথ �ায়েন ৯৪১.৮১৩০ �কা� টাকা �েয় 
অে�াবর’১৫ হেত �ন ’২০ �ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ। এ �কে�র মা�েম সারােদেশ ৫০ হাজার �িমহীন, 
�হহীন, �কানাহীন, নদীভা�া পিরবারেক �নব �াসন করার ল��মা�া িনধ �ারণ করা হেয়েছ। �ন ২০১৯ পয �� 
৮৫৮� ���ােম ৩৩,৯৫৮ � �িমহীন, �হহীন, �কানাহীন, নদীভা�া পিরবারেক �নব �াসন করা হেয়েছ। 

(খ) �কে�র আওতায় �িবধােভাগীেদর �েদয় �েযাগ �িবধািদর িববরণ 

���াম-২য় পয �ায় (�াইেমট িভক�মস িরহ�ািবিলেটশন) �কে�র আওতায় �িতি�ত ���ােম 
বসবাসকারী �িবধােভাগীেদর মে� �িত� পিরবারেক ��তম ৪ শতাংশ এবং সেব �া� ৮ শতাংশ বসতিভটার 
জিম �দান করা হয়। �িত� পিরবারেক আরিসিস িপলার, ি�েলর ��েম �েনর চাল ও �বড়া এবং ি�েলর 
দরজা জানালা স�িলত ৩০০ বগ ��ট ��ার ��সিবিশ� �ই ক� িবিশ� ঘর �দান করা হয়, �িত� পিরবারেক 
প�চ িরং িবিশ� এক� �ািনটাির �াি�ন �দান করা, �েপয় ও িনরাপদ পািনর �ব�া িনি�তকরেণর ল�� 
�িত ৫ �থেক ১০� পিরবােরর �বহােরর জ� �ােনাপেযাগী ১� কের অগভীর/গভীর নল�প/ পা�/ 
িরংওেয়ল ইত�ািদ �াপন করা হয়। �ামবাসীেদর �িশ�ণ ও আয়বধ �ন কম �কা� পিরচালনার জ� �িত� �ােম 
৭৭৮ বগ ��ট ��ারে�স, �ীেলর ��েম �েনর চাল, ইেটর �দয়াল, ি�েলর দরজা-জানালা স�িলত এক� 
‘মাি�পারপাস হল’ িনম �াণ করা হয়। �িত� পিরবারেক পিরেবশ বা�ব উ�ত �লা �দান করা হয়। সামািজক 
বনায়ন কম ��িচেক �বগবান করার ল�� �িত� পিরবারেক ফলজ, বনজ ও কাঠ উৎপাদেনাপেযাগী গােছর 
চারা �দান করা হয়। �িত� পিরবােরর ২ জন সদ�েক ৮ িদেনর আয়বধ �ন�লক কম �কাে�র ওপর �িশ�ণ 
�দান করা হয়। নারীর অিধকার িনি�তকরণ ও �জ�ার সমতা র�ার জ� �ামী-�ী উভেয়র নােম 
বসতিভটার জিমর ক�িলয়ত �দান ও নামজারী করা হয়। �নব �ািসত পিরবারস�েহর আয়বধ �ন কম �কা� 
পিরচালনার জ� �িত� পিরবারেক িবআরিডিবর মা�েম ১৫ হাজার টাকা �� ঋণ �দান করা হয়, জিমর 
�া�তা সােপ�� �নব �ািসত পিরবারস�েহর জ� ��র খনন কের �দয়া হয় এবং তােদর অ��েল ��েরর 
দীঘ �েময়াদী �বহার�� �দান করা হয়। �নব �ািসত পিরবােরর �িবধােথ � ���ােমর ��ের পাকা ঘাটলা িনম �াণ 
করা হয়। িনিম �ত ���ােমর এক িকেলািমটােরর মে� িব��ৎ িবতরণ লাইন থাকেল ঐ সকল ���ােম িব��ৎ 
সংেযােগর �ব�া করা হয়। 

(গ) �কে�র �ধান ল��/উে�� 

 জলবা� �গ �ত �িমহীন, �হহীন, �কানাহীন, নদী ভা�নী দির� ৫০,০০০� পিরবারেক সরকাির খাস 
জিমেত �ন �বাসন; 

 বাংলােদেশর প�ী অ�েলর �া�িতক �েয �াগ এবং নদী ভা�েনর ফেল �গ �ত পিরবারেক ��নতম .১৫ 
একর সরকাির খাস জিমেত �িজত ইেকািভেলেজ ০.০৪ একর �থেক ০.০৮ একর বসত িভটাসহ 
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�ামী-�ী উভেয়র নােম এবং িবধবােদর ��ে� একক নােম �রিজ�ী ক�িলয়ত �দান করার মা�েম 
দাির� িবেমাচন ও নারীর �মতায়ন িনি�তকরণ; 

 �নব �ািসত পিরবােরর-সামািজক িনরাপ�া িবধােনর জ� িশ�া, িনরাপদ �েপয়পািন, �া��স�ত 
�াি�ন ইত�ািদ �িবধািদ �দানসহ �নব �ািসতেদর অ��েল দীঘ � �ময়াদী ��র লীজ �দান; 

 �নব �ািসত পিরবােরর আথ �-সামািজক অব�া উ�য়েনর জ� �িশ�ণ �দান ও �� ঋণ িবতরণ; 

 �ত�� এলাকায় �নব �ািসত/�নব �ািসত� �ােম িব��ৎ সংেযাগ �দান।  

(ঘ) �কে�র �ল কায �াবলী 

 সরকাির খাস জিমেত ���াম �াপেনর লে�� কািবখার আওতায় মা�র কাজ স�� করণ; 

 �িত পিরবােরর জ� ৩০০ বগ ��ট ��ার ��সসহ �ই ক� িবিশ� ঘর এবং ৫ িরং িবিশ� �ািনটারী 
�া�ন িনম �াণ, পিরবার �িত িনম �াণ �য়, ১,৫০,০০০ /- টাকা ; 

 ৩০ বা ত��� পিরবার িবিশ� ���ােম ৯৯০ বগ ��ট ��ার ��সসহ মাি�পারপাস হল িনম �াণ; 

 িনরাপদ �েপয় পািন িনি�তকরেণর জ� িবিভ� �কার নল�প �াপন; 

 �িত পিরবারেক এক� কের উ�ত �লা �দান; 

 আেশ পােশ িব��ৎ লাইন থাকা �ােপে� �িত� পিরবারেক িব��ৎ সংেযাগ �দােনর �ব�া করা; 

 িবআরিডিব’র মা�েম আয়বধ �ন�লক কম �কা�, �িশ�ণ, ��ঋণ কায ��ম পিরচালনা করা; 

 পিরেবশ উ�য়েন �িত� ���ােম ��েরাপণ িনি�ত করা; 

 আদশ � �াম �কে�র অধীেন �িতি�ত �ামস�েহর �েয়াজনীয় র�ণােব�ণ কাজ )মা�রকাজ (
স�াদন; 

 কােজর িবিনমেয় খা� কম ��চীর আওতায় বসত িভটা ��করণ, ��রখনন, �নঃখনন, সংেযাগ রা�া 
িনম �াণ; 

 এছাড়াও িবিভ� সরকাির �সবা �িত�ােনর মা�েম �নব �ািসত পিরবারেক �াথিমক িশ�া, �া�� 
�সবা, পিরবার পিরক�না এবং সামািজক সেচতনতা �ি�র �ব�া করা। 

  

অ�েমািদত িডিপিপ অ�যায়ী বছর িভি�ক ল��মা�া ও অ�গিত িন��প (�ন/২০১৮ পয ��) 

�টিবল ৪.২২: ���াম �কে� অ�েমািদত িডিপিপ অ�যায়ী বছর িভি�ক ল��মা�া ও অ�গিত িন��প 
(�ন/২০১৮ পয ��) 

�িম
ক 

িববরণ ল��মা�া/ 
অজ�ন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অজ�ন(�
ম.) 

০১। �ােমর 
সং�া 

২৫০০� ২৬ ৭৫০ ১৩১০ ৪১৪ -  

অজ�ন ২৮ ১৩৭ *৫৭০ ১৭৭ - ৭৩৫ 
০২। �হ,�াি�ণ, 

 রা�াঘর 
৫০,০০০ � ৮০০ ১৫০০০ ২৬০০০ ৮২০০ ০  
অজ�ন ৮০০ ৪৫৫০ *২৫৪০০ ৩৮২২ ০ ৩০৭৫০ 

০৩। মাি�পারপা
স হল 

৩৪০ �  ১২ ১২০  ১০০ ৫৮ ৫০  
অজ�ন ১২ ৫০ *৯৫ ৫৮ ০ ১৫৭ 

০৪। নল�প 
�াপন 

৫০,০০০ � ১৩০ ৩০০০ ৪০০০ ১৬৫০ ১২২০  
অজ�ন ১৩০ ৫৭৪ *৩৪০০ ১৩৭১  ৪১০৪ 

০৫। ��ঋণ ১০,০০০ 
পিরবার 

৮০০ ৩০০০ ৩০০০ ২০০০ ১২০০  
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�িম
ক 

িববরণ ল��মা�া/ 
অজ�ন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অজ�ন(�
ম.) 

অজ�ন ৮০০ ২৬৪০ *২৫৫৮ ১০৬৪  ৫৯৯৮ 
০৬। আথ �সামািজ

ক 
 �িশ�ণ 

১০,০০০ 
পিরবার 

৮০০ ৩০০০ ৩০০০ ২০০০ ১২০০  

অজ�ন ৮০০ ২৭০০ *২৪৯৮ - - ৫৯৯৮ 
০৭। ��েরাপণ ৫০,০০০ 

পিরবার 
৮০০ ১৫০০০ ২০০০০ ১০০০০ ৪২০০  

অজ�ন ৮০০ ৪৫৫০ *১৪৯৯৫ ১০০০০  ২০৩৪৫ 
০৮। উ�ত �লা ৫০,০০০ 

পিরবার 
৮০০ ১৫০০০ ২০০০০ ১০০০০ ৪২০০  

অজ�ন ৮০০ ৪৫৫০ *১৪৯৯৫ ১০০০০  ২০৩৪৫ 
০৯। ক�িলয়ত 

দিলল 
৫০,০০০ 
পিরবার 

৮০০ ১৫০০০ ২৬০০০ ৮২০০ ০  

অজ�ন ৮০০ ৪৫৫০ *২৬০০০ -  ৩১৩৫০ 
১০। িব��তায়ন ৩০০ �াম ৭ ৭০ ৭০ ৭০ ৮৩  

অজ�ন ৭ ৮ *৩৩ ৪২  ৪৮ 
১১। ঘাটলা 

িনম �াণ 
১৫০ � ৩ ৪০ ৪০ ৪০ ২৭  
অজ�ন ০ ১৯ *৪০ ৪০  ৪৯ 

১২। �গাসলখানা ৩৩৭� ০ ৯৩ ১০০ ১০০ ৪৪  
অজ�ন ০ ৫৩ *১০০ ১০০  ১৫৩ 

�মাট টাকা (ল� টাকায়) ১৫৬৭.২০ ২৫৮৭৪.২২ ৪৩২৪৫.০০ ১৪৩৩৯.০০ ১৭২৫.৫৪  

 

* �ন ২০১৯ পয �� অ�গিত। �স িহেসেব �ম�ি�ত বা�ব অ�গিত ৫৫ %, আিথ �ক অ�গিত ৫৫.৭১ %   

(ঙ) ২০১৮-১৯ অথ � বছের �কে�র আিথ �ক অ�গিত 

২০১৮-১৯ অথ � বছের ���াম-২য় পয �ায় (�াইেমট িভক�মস িরহ�িবিলেটশন) �কে�র আওতায়  
১৫২.৪৬ �কা� টাকা বরা� িছল। �ন পয �� ১৪৬.৩৯ �কা� টাকা �য় করা হেয়েছ যা �মাট �ক� বরাে�র 
৯৪.০৫%। 

 

(চ) ২০১৮-১৯ অথ � বছেরর �ভৗত অ�গিত 

 

এ �কে�র আওতায় �ন ২০১৮ পয �� ৩০১৩৬ �িমহীন পিরবারেক �নব �াসন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ 
অথ � বছের ৮.২ হাজার  �িমহীন পিরবারেক �নব �াসেনর ল��মাতা িনধ �ািরত িছল। উ� ল��মা�ার িবপরীেত 
�ন ২০১৯ পয �� ৩৮২২ � �িমহীন পিরবারেক �নব �াসেনর লে�� মাঠ পয �ােয় চলমান রেয়েছ। ���াম 
�কে�র বা�বায়ন কায ��ম �রাি�তকরেণর লে�� গত ০৩/০৫/২০১৭ ি�ঃ তািরেখ মাননীয় �ধানম�ী ক��ক 
িভিডও কনফােরি�ং এর মা�েম �ভ উে�াধন করা হয়। 

উ� িভিডও কনফােরি�ং এর মা�েম ৭ � �জলার ১০ � উপেজলায় ১১ � ���াম উে�াধন করা 
হয় এবং মাননীয় �ধানম�ী সরাসির উপকার �ভাগীেদর সােথ কথা বেলন। তার তািলকা িন��প: 
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�টিবল ৪.২৩: ২০১৭ সােল মাননীয় �ধানম�ী ক��ক িভিডও কনফােরি�ং এর মা�েম উে�াধন�ত ���াম 

�িমক 
নং 

�জলার নাম উপেজলার নাম ���ােমর নাম 

১ লালমিনরহাট পাট�াম সািনয়াজান 
লালমিনরহাট সদর িহরামািনক -১  

িহরামািনক -২  
২ প�গড় �দবীগ� �ট ভাজনী বালা�িত )িছটমহল(  
৩ ঠা�রগ�ও পীরগ� �বর�না িসরাইল 
৪ িদনাজ�র কাহােরাল বাগ�র  -২  

পাব �তী�র িরিফউিজপাড়া -১  

৫ রং�র পীরগাছা �য়ান - ১  

গ�াচড়া আরিজ জয়েদব 

৬ গাইবা�া সা��া�র সালাই�র 
৭ ফিরদ�র �িরদ�র সদর কিবর�র -৫  

 

তাছাড়া মাননীয় ম�ী �িম ম�ণালয় িবিভ� সমেয় িনিম �ত ���াম উে�াধন ও পিরদশ �ন কেরেছন। 

 

 

 
ছিব ৪.৫: মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা ক��ক ���াম উে�াধন  

৩ �ম ২০১৭ ি��াে� িভিডও কনফােরি�ং এর মা�েম মাননীয়-�ধানম�ী �শখ হািসনা �বশ কেয়ক� ���াম �ক� উে�াধন 
কেরন। 
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ছিব ৪.৬: �িমম�ী ক�ৃক �� �ােমর পিরবােরর মােঝ জিমর দিলল হ�া�র 

১৪ নেভ�র ২০১৭ ি��াে� িদনাজ�েরর কাহােরাল উপেজলার ৫নং ��র�র ইউিনয়েন অবি�ত ��র�র ���াম উে�াধন 
কেরন �িমম�ী (তৎকালীন �িম �িতম�ী) সাই��ামান �চৗ�রী, এমিপ। �� �ােমর বসবাসরত ১২০ � পিরবােরর মােঝ 

জিমর দিলল �েল িদে�ন �িম �িতম�ী 

২. িডিজটাল প�িতেত �িম জিরপ ও �রকড � �ণয়ন এবং সংর�ণ (১ম পয �ায়: িব�মান �মৗজা �াপস এ� 
খিতয়ানস�েহর কি�উটারাইেজশন) (২য় সংেশািধত) �ক� 

(ক) �কে�র সাধারণ ত�ািদ 

জনব�ল বাংলােদেশ �িম এক� অত�� ����ণ � স�দ। বত�মােন �িম �শাসন �ব�াপনায় �যমন- 
�রকড � �� ও �রকড � সংর�ণসহ সকল ��ে� সম�া রেয়েছ। ফেল �িম �ব�াপনায় িব�মান প�িতেত 
জনসাধারেণর চািহদা �রণ করেত পারেছ না। �িম �ব�াপনার মা�েম জনসাধারণেক কাি�ত �সবা 
�দােনর িবষয়� িনি�ত করেত হেল আ�িনক ��ি� �বহােরর �কান িবক� �নই। আ�িনক ত� ��ি� 
�বহােরর মা�েম �িম �শাসনেক গিতশীল, �টকসই ও জনক�াণ�খী কের গেড় �তালা অত�াব�ক। এ 
লে�� ত� ��ি� িনভ�র এক� জনক�াণ�খী, �� ও জবাবিদিহতা�লক �িম �শাসন �ব�া �িত�ার 
লে�� আেলাচ� �ক�� �হণ করা হেয়েছ। 

িডিজটাল প�িতেত �িম জিরপ ও �রকড � �ণয়ন এবং সংর�ণ (১ম পয �ায়: িব�মান �মৗজা �াপস 
এ� খিতয়ানস�েহর কি�উটারাইেজশন) (২য় সংেশািধত) শীষ �ক �ক�� �লাই’১২ হেত িডেস�র’১৮ �ময়ােদ 
বা�বায়নাধীন রেয়েছ। �কে�র �া�িলত �য় ৯২.৭৭ ল� টাকা। বাংলােদশ সরকােরর অথ �ায়েন এ �ক�� 
বা�বািয়ত হে�। �ক�� সারােদেশর ৫৫� �জলায় (ঢাকা, �ন�েকানা, মািনকগ�, ��ীগ�, মাদারী�র, 
ময়মনিসংহ, টা�াইল, রাজবাড়ী, নারায়নগ�, নরিসংদী, িকেশারগ�, ফিরদ�র, শরীয়ত�র, রাজশাহী, নওগ�, 
িসরাজগ�, নােটার, চ�পাইনবাবগ�, জয়�রহাট, ব�ড়া, প�গড়, নীলফামারী, লালমিনরহাট, �িড়�াম, রং�র, 
গাইবা�া, ঠা�রগ�ও,  চ��াম, �ফনী, ল�ী�র, �িমলা, �া�নবাড়ীয়া, �নায়াখালী, চ�দ�র, ক�বাজার, 
বােগরহাট, নড়াইল, সাত�ীরা, �লনা, �য়াডা�া, যেশার, �ি�য়া, িঝনাইদহ, মা�রা, �মেহর�র,  িসেলট, 
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�মৗলভীবাজার, �নামগ�, হিবগ�, �ভালা, বিরশাল, ঝালকাঠী, প�য়াখালী, িপেরাজ�র, বর�না) বা�বািয়ত 
হে�। 

(খ) �কে�র ল�� ও উে�� 

(১) ৫৫� �জলার �রকড � �েম রি�ত ৪,৫৮,৪৩,৪০৪ � (িসএস, এস এ, আরএস) খিতয়ান আইিস� 
��ি� �বহােরর মা�েম �িম মািলকগণেক সহেজ খিতয়ানস�হ সরবরাহ করা; এবং  

(২) ডাটা এি�র মা�েম িবিভ� জিরেপর (িসএস, এস এ, আরএস) দীঘ � িদেনর �রােনা খিতয়ানস�হ 
সংর�ণ করা।  

(গ) �কে�র �ল কায ��ম 

৫৫� �জলার �রকড � �েম রি�ত ৪,৫৮,৪৩,৪০৪ � (িসএস, এস এ, আরএস) খিতয়ােনর ডাটা এি� 
করা। তাছাড়া, ডাটা এি� করার জ� ৫৫� �জলায় �ন’১৯ পয �� �মাট ৩,৪৯,৯৫,০০০ � খিতয়ােনর ডাটা 
এি� করা হেয়েছ।  

(ঘ) ২০১৮-১৯ অথ � বছের �কে�র আিথ �ক ও �ভৗত অ�গিত 

গত ১৭/১২/২০১৫ তািরেখ চ��াম �জলায় ইএলআরএস িসে�ম� চা� করা হেয়েছ। িক� 
সফটওয়ােরর ��র কারেণ ডাটা এি� করা স�ব হে� না। এ�আই �ক� হেত জানােনা হয় �য, ইএলআরএস 
সফটওয়াের িক� সম�া থাকার কারেণ িতন� �জলা �াতীত অ� �জলায় ডাটা এি�র কায ��ম �হণ করা 
স�ব হয়িন। �িম ম�ণালেয়র তৎকািলন িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে� ০২/০৯/২০১৫ তািরেখ এক� 
সভা অ�ি�ত হয়।  উ� সভায় িনে�া� িস�া� �হীত হয়ঃ 

(ক) ইএলআরএস এর ন�ন সফটওয়ােরর মা�েম খিতয়ােনর ডাটা এি� কায ��ম �ক��� 
�জলাস�েহ আগামী ১৮ অে�াবর, ২০১৫ তািরখ হেত �� করেত হেব।  

(খ) এ �কে�র আওতায় �থেম িসএস এবং এসএ জিরেপর খিতয়ােনর ডাটা এি� করেত হেব। 
পবরত�েত �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�ের িব�মান আরএস জিরেপর খিতয়ােনর ডাটার সােথ সম�য় কের 
আরএস জিরেপর খিতয়ােনর ডাটা এি� কায ��ম �হণ করেত হেব।  

গত ০২/০৯/২০১৫ তািরেখ অ�ি�ত সভার িস�ােম�র আেলােক এ�আই �ক� ক��ক িনেয়ািজত 
�িত�ান� সফটওয়ার�র মা�েম ��মা� খিতয়ােনর জ� ডাটা এি� ৬� �জলায়   (প�গড়, ঠা�রগ�ও, 
নীলফামারী, জয়�রহাট, ব�ড়া ও �ি�য়া) পরী�া�লকভােব চা� করা হয়।  

২০১৮-১৯ অথ � বছের এ �কে�র আওতায় ৩১.৭৪ �কা� টাকা বরা� িছল। �ন’১৯ পয �� ২৫.২০ 
�কা� টাকা �য় করা হেয়েছ যা �মাট বরাে�র ৭৯.৩৮%। এ �কে�র আওতায় িসএস, এসএ ও আরএস 
জিরেপর ৪,৫৮,৪৩,৪০৪�  খিতয়ােনর ডাটা এি�র ল��মা�া রেয়েছ। �কে�র অ�েমািদত িডিপিপ অ�যায়ী  
�ধানম�ীর কায �ালেয়র এ�আই ��া�াম হেত স�ওয়�ার সরবরাহ করা হয়। এ�আই �ক� হেত �দান�ত 
সফটওয়�ার� িতন বার আপেডট করা হেলও ��মা� িতন� �জলায় (রং�র, �িড়�াম ও িসরাজগ�) 
ELRS সফটওয়�ার� চা� করা হয়। সফটওয়�ােরর সম�া �ায়ী ভােব সমাধােনর ল�� এ�আই ক��ক 
ন�ন এক� স�ওয়�ার �তির স�� হেয়েছ যা িবিসিসেত �হাি�ং করা হেয়েছ। কম �পিরক�না অ�যায়ী ন�ন 
সফটওয়�ার এর মা�েম ৫৫� �জলায় �াচ এি�র মা�েম ডাটা এি� �� করা হেয়েছ। ডাটা এি� কায ��ম 
�হেণর ল�� সকল �জলায় �েয়াজনীয় হাড �ওয়ার সরবরাহ করা হেয়েছ। এ�আই �কে�র সহেযািগতায় ৫৫� 
�জলার �রকড � �েমর সংি�� ২৭৫ কম �কত�া ও কম �চারীেদরেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। বত�মােন �কে�র 
কাজ �তগিতেত চলমান রেয়েছ। আশা করা যায় �য, চলিত অথ � বছের ল��মা�ার িবপরীেত অবিশ� কাজ 
স�� করা স�ব হেব।        

৩. চর �ডেভলপেম� এ� �সেটলেম� �েজ�-৪ (২য় সংেশািধত) �ক� 
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(ক) �কে�র সাধারণ ত�ািদ 

১৯৮০ সন হেত �নদার�া� সরকােরর সহায়তায় �িম উ�ার �কে�র (Land Reclimation 
Project) মা�েম স�� হেত �িম উ�ার ও চর উ�য়েনর কাজ �� হয়। পরবত�েত বাংলােদেশর দি�ণ 
অ�ল, িবেশষত: �নায়াখািল �জলায় চর �ডেভলপেম� এ� �সেটলেম� �েজ�-১, ২, ৩ ও ৪ এর মা�েম 
১৯৯৪ সন হেত ২০১৬ সন পয �� �াপক চর উ�য়ন ও �িম ম�ণালেয়র আওতায় �িম বে�াবে�র কায ��ম 
হােত �নয়া হয়। ইেতামে� এ �কে�র ১ম, ২য় ও ৩য় �ফইজ এর আওতায় ১৯৯৪ �থেক ২০১০ �ময়ােদ ১৬ 
বছের স�� হেত �জেগ ওঠা ৩০ হাজার একর �িমর সািব �ক উ�য়ন সাধন�ব �ক �িম ম�ণালেয়র মা�েম ২২ 
হাজার নদীভা�া �িমহীন পিরবারেক �িষ খাসজিম বে�াব� �দান কের �ন �বাসন করা হেয়েছ। স�� হেত 
�জেগ ওঠা আরও ৪৫ হাজার একর খাস �িমর জলবা� সহনশীল উ�য়ন ও ২০১৬ সেনর মে� ১৪,০০০ 
�িমহীন পিরবারেক খাস জিম িবতরেণর লে�� বত�মান চর �ডেভলপেম� এ� �সেটলেম� �েজ�-৪ চলমান 
রেয়েছ। চর �ডেভলপেম� এ� �সেটলেম� �েজ�-৪ (িসিডএসিপ-৪), ২য় সংেশািধত শীষ �ক �ক�� 
বাংলােদশ সরকার এবং ইফাদ ও �নদার�া� সরকােরর অথ �ায়েন �নায়াখালী �জলার হািতয়া ও �বণ �চর 
উপেজলায় জা�য়াির ২০১১ হেত িডেস�র ২০১৮ �ময়ােদ বা�বািয়ত হয়। এ �কে�র �মাট �য় ৭.৬৯ �কা� 
টাকা এর মে� �ক� সাহ� ৩.১৩৯৪ �কা� টাকা এবং িজওিব ৪.৫৫০৬ �কা� টাকা। �কে�র আওতায় 
১৪,০০০ � পিরবােরর মে� খিতয়ান িবতরণ  করা হেয়েছ। তাছাড়া, আরও ৬  হাজার �িমহীন দির� 
পিরবারেক �নব �াসেনর লে�� চর �ডেভলপেম� এ� �সেটলেম� �েজ�- ি�িজং (িসিডএসিপ- িব) নামক 
�কে�র িডিপিপ অ�েমাদেনর িনিম� গত ১০/০৬/২০১৯ তািরেখ পিরক�না কিমশেন ��রণ করা হেয়েছ। 

(খ) �কে�র ল�� ও উে�� 

(ক) ন�ন উপ�লীয় চরা�েল বসবাসরত গরীব জনগেণর �ধা ও দাির��  �াস করা;  

(খ) উপ�লীয় চরা�েল হইেত দাির� �িমহীন জনেগাি�েক খাস জিম বে�াব� �দয়া; এবং 

(গ) উপ�লীয় অিধবাসীেদর িনরাপদ বসবাস �াপন ও তােদর জীবন যা�ার মান উ�য়ন করা। 

(গ) �কে�র �ল কায ��ম 

(ক) �নায়াখালী �জলায় ন�ন �জেগ ওঠা উপ�লীয় চরা�েল ১৪,০০০ �িমহীন পিরবােরর মােঝ �িষ 
খাস জিম বে�াব� �দান করা; এবং 

(খ) িব�মান �া� �রকড � �ােনজেম� সফ�ওয়�ার (এলআরএমএস) এর অনলাইন িভি�ক উ�য়ন ও 
আ�িনকীকরণ করা । 

(ঘ) �কে�র আওতায় স�ািদত ����ণ � অ�া� কম �কা� 

গত ১৬ মাচ � ২০১৬ তািরেখ �ক� এলাকার �বণ �চর ও হািতয়া উপেজলায় িবিভ� �িমহীন পিরবােরর 
মােঝ �িষ খাসজিম বে�াবেস�র খিতয়ান িবতরণ করা হয়। উ� খিতয়ান িবতরণ অ��ােন �িম ম�ণালেয়র 
তৎকালীন মাননীয় ম�ী জনাব শাম�র রহমান শরীফ, এমিপ,  �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক ৭৮৬ � 
নদীভা�া �িমহীন পিরবােরর মােঝ ১০২১.৮ একর খাসজিম িবতরণ কেরন। �নায়াখালী �জলার �জলা 
�শাসক ও �ক� পিরচালক জনাব বদের �িনর �ফরেদৗস এর সভাপিতে� অ�ি�ত এ খিতয়ান িবতরণ 
অ��ােন �িম ম�ণালেয়র সিচব জনাব �মছবাহ উল আলম, সংসদ সদ� �বগম আেয়শা �ফরেদৗস-সহ �ানীয় 
জন�িতিনিধ ও গ�মা� �ি�বগ � উপি�ত িছেলন। িডেস�র’১৮ পয �� সব �েমাট ১৪,০০০ � �িমহীন দির� 
পিরবােরর মে� ২০,০০০ একর �িষ খাস জিম িবতরণ করা হেয়েছ। 

(ঙ) ২০১৮-১৯ অথ � বছের �কে�র আিথ �ক ও �ভৗত অ�গিত 
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এ �কে�র আওতায় ২০১৮-১৯ অথ � বছের ০.৬৫ �কা� টাকা বরা� িছল। এর মে� িজওিব ০.৬৫ 
�কা� টাকা এবং �ক� সাহা� ০ �কা� টাকা। �ন’১৯ পয ��  ০.৬১০৩ �কা� টাকা �য় করা হেয়েছ। 
�েরাটাই এর মে� িজওিব টাকা। যা �মাট �ক� বরাে�র ৯৪%। তাছাড়া, এ �কে�র �ভৗত অ�গিত িন��প: 

�টিবল ৪.২৪: চর �ডেভলপেম� এ� �সেটলেম� �েজ�-৪-এর �ভৗত অ�গিত 

�কে�র �ল কায ��ম  িডেস�র’১৮ মােসর অজ�ন  �ন’১৮ পয �� �ম�ি�ত অজ�ন  
�ট � �ট জিরপ  - ৪০,৩৮৭ একর (৯৪%) 
�িমহীন পিরবার বাছাই (১৪ হাজার পিরবার)  ৮৪�  ১৬৫০৬� (১১৭.৯০%) 
�জলা পয �ােয় নিথ অ�েমাদন হেয়েছ  - ১৬৪১১� (১১৬.২২%) 
ক�িলয়াত স�াদন হেয়েছ  ২০৩� ১৪৫৮০� (১০৪.১৪%) 
ক�িলয়াত �রিজে�শন হেয়েছ  ৩৬৩� ১৪৩১৩� (১০২.২৪%) 
খিতয়ান �তরী হেয়েছ  ৩৫০� ১৩৫০৮� (৯৬.৪৯%) 
খিতয়ান িবতরণ হেয়েছ  ৬৪০ � ১৩৫০৮� (৯৬.৪৯%) 
সাম�ীকভােব �কে�র অ�গিতর হার   ৯৭% 

িডেস�র’ ১৮ পয �� ১৪৫৮০� পিরবােরর মে� ১৬১৯৯.৩০ একর সরকাির খাসজিম বে�াব� �দান 
করা হেয়েছ। �� ২০১৭-১৮ অথ � বছের ১৮৪৭ � পিরবােরর ১১ হাজার ৮২ জেনর মে� ২৪১২ একর সরকাির 
খাসজিম বে�াব� �দান করা হেয়েছ। তাছাড়া, ২০১৭-১৮ অথ � বছের �কে�র িব�মান �া� �রকড � 
�ােনজেম� িসে�ম সফ�ওয়�ার (এলআরএমএস) এর অনলাইন িভি�ক উ�য়ন ও আ�িনকীকরণ কায ��ম 
স�� হওয়ার পর �ক� এলাকায় কায ��ম চলমান রেয়েছ। �ক� সংি�� উপেজলার উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার, সহকারী কিমশনার (�িম), কা�নেগা, সােভ �য়ার, কি�উটার ডাটা অপােরটর, অিফস সহকারী ও 
কািরগরী সহায়তা �েমর সদ��� উ� কম �শালায় অংশ�হণ কেরন। বত�মােন সফ�ওয়�ার�র মা�েম �িম 
বে�াব� সং�া� অনলাইন িভি�ক কায ��ম সফলতার সােথ পিরচািলত হে�। �কে�র আওতায় �িম 
বে�াব�, পািন �ব�াপনা, �যাগােযাগ, �িষ, জন�া�� ও বনায়ন সং�া� কায ��ম ৬ � সরকাির সং�ার 
মা�েম �ক� এলাকায় পিরচািলত হে�। িক� �ক� এলাকায় িশ�া, �া��, �াণী স�দ, সমবায়, 
সমাজেসবা সহ অ�া� সরকাির সং�ারও কায ��ম স�সারণ করা �েয়াজন।  

িবগত ১৬ মাচ � ২০১৬ তািরেখ �িম ম�ণালেয়র তৎকালীন মাননীয় ম�ী জনাব শাম�র রহমান শরীফ 
�ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক ৭৮৬ � নদী-ভা�া �িমহীন পিরবােরর মােঝ ১০২১.৮ একর খাসজিম 
িবতরণ কেরন। �নায়াখালীর �জলা �শাসক এর সভাপিতে� অ�ি�ত এ খিতয়ান িবতরণ অ��ােন �িম 
ম�ণালেয়র সিচব, �ানীয সংসদ সদ�, �ানীয় জন�িতিনিধ ও গ�মা� �ি�বগ � উপি�ত িছেলন।   



 

74 

 
ছিব ৪.৮: �িমম�ী ক��ক �িমহীন পিরবােরর মে� �িষ খাস জিম বে�াবে�র দিলল হ�া�র 

মন�রায় এক হাজার অসহায় �িমহীন পিরবােরর মে� �িষ খাস জিম বে�াবে�র দিলল হ�া�র অ��ােন �ধান অিতিথ 
�িমম�ী (তৎকালীন �িতম�ী) সাই��ামান �চৗ�রী, এমিপ 

মানবস�দ উ�য়ন ,অথ �ৈনিতক অ�গিত ও দাির� �ােস �কে�র অবদান: িসিডএসিপ ৫ এর 
িফিজক�াল �ািড �িতেবদেন �দখা  যায় �য- 

১। বে�াব��া� পিরবার�েলার বািষ �ক আয় �ি� �পেয়েছ-৪৯৫% (�ায় ৫ �ণ) 

২। িশ� অ�ি� �াস �পেয়েছ-৫৭% �থেক ৪৩%। 

৩। পিরবার �েলার �বহায � স�দ �ি� �পেয়েছ- ৫০৩% (�ায় ৫ �ণ) 

৪। �েপয় পািন ও �া��স�ত �ািনেটশেনর  আওতায় এেসেছ-১০০% পিরবার। 

৫। ৮৪.৬ শতাংশ পিরবার িনজ িনজ বে�াব��া� �িমেত বসবাস কের িনজ আথ � সামািজক উ�য়েন 
�াপ�ত রেয়েছ। 

চর �ডেভলপেম� এ� �সেটলেম� �েজ�-৪ বাংলােদশ সরকােরর এক� ����ণ � দাির� 
িবেমাচন�লক ও সফল �ক�। �েব �র ৩ � �ফইেজর (১৯৯৪ হেত ২০১০ পয �� বা�বািয়ত) সফল বা�বায়েনর 
���াপেট ৪থ � �ফইজ� (২০১১-১৮) হােত �নয়া হয়। ইফাদ ও �নদার�া� সরকােরর আিথ �ক সহায়তায় 
বাংলােদশ সরকার ক��ক বা�বািয়ত এই �ক�� ২০১৮ সােলর বিধ �ত �ময়ােদ সমা� হেল �িম ম�ণালেয়র 
অংেশ �মাট ৪� �ফইেজ ২৪ বছের ৩৬০০০ �িমহীন পিরবােরর মােঝ ৪৮০০০ একর খাস জিম বে�াব� 
কায ��ম সমা� হেয়েছ।এই সাফে�র ধারাবািহকতায় ২০১৯ হেত ২০২১ সাল পয �� বা�বািয়ত� ৩ বছর 
�ময়ািদ িসিডএসিপ ি�িজং �ক� ��র পিরক�না রেয়েছ িসিডএসিপ -৫ �কে�র স���তা যাচাই ও 
পিরক�না �ণয়ন করেব। এ ধরেনর দাির� িবেমাচন ও সামািজক িনরাপ�া�লক �ক� বাংলােদেশর অ�া� 
�ােনও �হণ করা �েয়াজন। 

�েয়াজন িবেবচনায় আরও ৬  হাজার �িমহীন দির� পিরবারেক �নব �াসেনর লে�� চর �ডেভলপেম� 
এ� �সেটলেম� �েজ�- ি�িজং (িসিডএসিপ- িব) নামক �কে�র িডিপিপ অ�েমাদেনর িনিম� গত 
১০/০৬/২০১৯ তািরেখ পিরক�না কিমশেন ��রণ করা হেয়েছ। 
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৪. উপেজলা ও ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �াণ (৬� পব �) �ক� 

(ক) �কে�র সাধারণ ত�ািদ 

�দেশ িব�মান উপেজলা ও ইউিনয়ন �িম অিফস�েলা �িম �রকড � সংর�ণ ও সািব �ক �িম 
�ব�াপনায় ����ণ � �িমকা পালন করেছ। উপেজলা ও ইউিনয়ন �িম অিফস�েলা অিধকাংশই জরাজীণ �। 
অিফস�েলার অব�া না�ক থাকায় �িম �রকড � সং�া� �েয়াজনীয় কাগজ প� যথাযথ ভােব সংর�ণ করা 
স�ব হে� না। তাছাড়া �িত বছরই ব�া,�িণ �ঝড়, সাইে�ান ইত�ািদ �া�িতক �েয �ােগর কারেণ �িম 
অিফস�েলার অবকাঠােমা �ব �ল হেয় পেড়েছ। ইেতামে� �িম ম�ণালয় ক��ক �হীত �কে�র অধীেন ৩৪৫ � 
উপেজলা অিফস এবং ১০১৪ � ইউিনয়ন �িম অিফস িনিম �ত হেয়েছ। �িম ম�ণালয় �িম অিফস�েলােত 
কম �-বা�ব পিরেবশ �ি�র ল�� ‘‘উপেজলা ও ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �াণ (৬� পব �) �ক�’’ বা�বায়ন 
কায ��ম �হণ কেরেছ। এ �ক�� বাংলােদশ সরকােরর অথ �ায়েন সারােদেশর ৫০০� ইউিনয়ন �িম অিফস 
এবং ১৩৯� উপেজলা �িম অিফস িনম �ােণর ল�� �লাই’১৪ হেত �ন’২০ �ময়ােদ ৭৪৬.৭৮০২ �কা� টাকা 
�েয় বা�বািয়ত হে�। 

(খ) �কে�র ল�� ও উে�� 

(ক) ১৩৯ � উপেজলা �িম অিফস এবং ৫০০ � ইউিনয়ন �িম  অিফস িনম �াণ করা; 

(খ) উপেজলা ও ইউিনয়ন �িম অিফেস যথাযথভােব  �িমর �রকড � সংর�েণ �েযাগ-�িবধা �ি� করা 

(গ) মাঠ পয �ােয় �িম �শাসেনর সািব �ক মােনা�য়ন করা। 

(গ) �কে�র �ল কায ��ম 

(ক) ১৩৯ � উপেজলা �িম অিফস এবং ৫০০ � ইউিনয়ন �িম  অিফস িনমাণ � করা । 

(খ) উপেজলা ও ইউিনয়ন �িম অিফস�েলা যােত মানস�তভােব িনিম �ত হয় তা িনি�ত করা। 

(গ) িব�মান  িডিপিপ �ত  �বশ িক� অসংগিত  ও  ��  থাকায়  তা  সংেশাধেনর  িনিমে�  ��াব 
�তরীর কায ��ম চলেছ। এছাড়া, �কে�র আওতায় মাঠ পয �ােয়র কাজ �রাি�ত করার জ� ব��খী পদে�প 
�হণ করা হেয়েছ। 

(ঘ) ২০১৮-১৯ অথ � বছের �কে�র আিথ �ক ও �ভৗত অ�গিত 

ইউিনয়ন �িম অিফেসর িনম �াণ কােজর �ভৗত অ�গিত 

 ইউিনয়ন �িম অিফেসর সং�া - ৫০০ � 

 �জলা �শাসেনর িনকট হ�া�রীত ইউিনয়ন �িম অিফেসর সং�া - ৩৮৫ � 

 হ�া�র �ি�য়াধীন ইউিনয়ন �িম অিফেসর সং�া - ৯৩� 

 কাজ �শষ, িফিনিশং কাজ চলেছ - ১৯� 

 কাজ �শষ পয �ােয় - ১০ � 

 ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �ােণর ��ে� িবিভ��খী সম�া রেয়েছ - ০৩ � 

উপেজলা �িম অিফস এর িনম �াণ কােজর �ভৗত অ�গিত 

গত ০৭/১১/২০১৮ ি�: এনইিস সে�লন ক� পিরক�না কিমশন চ�র -এ মাননীয় �ধানম�ীর 
সভাপিতে� উপেজলা ও ইউিনয়ন �িম অিফেসর সংেশািধত িডিপিপ অ�েমাদন হেয়েছ । 
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ছিব :৪.৯পািতিবলা ইউিনয়ন �িম অিফস ভবন, �চৗগাছা, যেশার 

(ঙ)�কে�র আিথ �ক অ�গিত (�ন’১৯ পয ��) 

 ২০১৮-১৯ অথ � বছর পয �� �কে�র অ��েল �া� বরা� : ১০০.০০ �কা� টাকা  

 ২০১৮-১৯ অথ � বছর পয �� �কে�র �য় : ৬৪.৪৪ �কা�  টাকা। 

 �কে�র অথ � �েয়র শতকরা হার – ৬৪.৪৪% । তাছাড়া এ �কে�র �মপি�ত �য় (�ন ১৯)পয ��  

 ৩৩৯.১৮�কা� টাকা যা �মাট �া�িলত �েয়র ৪৫.৪৪% 

৫. �িম ভবন কমে�� িনম �াণ �ক� 

(ক) �কে�র সাধারণ ত�ািদ 

�িম ম�ণালেয়র আওতাধীন �িম সং�ার �বাড �, �িম আিপল �বাড �, �িম �রকড � ও জরীপ অিধদ�র 
ঢাকা শহেরর িভ� িভ� জায়গায় অবি�ত। ফেল �য �কান িবষেয় আ�েযাগােযােগর ��ে� অথবা �িম �সবা 
�ত�াশীেদর প� হেত �কান �সবা �হণকােল তােদরেক িভ� িভ� ভােব সকল অিফেস �যেত হয়, যা 
সময়সােপ� এবং ক�কর। �িম �সবাদানকারী কম �কত�া/কম �চারী এবং �িম �সবা �ত�াশী উভেয়র এই ক� 
লাঘব কের �িম �সবাদান এবং �িম �সবা�হণ �ি�য়ােক সহজসা� এবং জন�েভ�াগ�� করার লে�� �িম 
�সবা সং�া� সকল �িত�ানেক (�িম সং�ার �বাড �, �িম আিপল �বাড �, �িম �রকড � ও জরীপ অিধদ�র) একই 
ছােদর নীেচ িনেয় আসার পিরক�না সরকার দীঘ �িদন ধের কের আসেছ। এই পিরক�না বা�বায়েনর জ�ই 
ব�তল ভবন িনম �াণ কের �িম �সবা সং�া� সকল  দ�র/অিধদ�র/সং�া �ক এই ভবেন  িনেয় আসার িনিম� 
এই �ক� “�িম ভবন কমে�� িনম �াণ �ক�” �হণ করা হেয়েছ। �িম ম�ণালেয়র আওতাধীন সকল দ�র, 
সং�া ছাড়াও �িম ম�ণালেয়র আওতায় বা�বায়নাধীন ���াম �কে�র কায �ালয়, �তজগ�ও সােক�ল �িম 
অিফস িনিম �ত� �িম ভবন কমে�ে� থাকেব। িনিম �ত� এই �িম ভবন কমে�ে� �িম সং�ার �বাড �, �িম 
আিপল �বাড �, �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�র এর অিফেসর সং�ান রাখা হেয়েছ।  

(খ) �কে�র ল�� উে�� 

�িম সং�ার �বাড �, �িম আিপল �বাড �, �িম �রকড � ও জরীপ অিধদ�র, ���াম �ক� কায �ালয় এবং 
�তজগ�ও সােক�ল �িম অিফসেক একই ছােদর িনেচ এেন �িম �সবা সহিজকরণ। 
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(গ) �কে�র �ল কায ��ম 

�তজগ�ও �ত অবি�ত �িম �রকড � ও জরীপ অিধদ�েরর বত�মান জায়গায় এক� ১৩তলা িবিশ� 
ব�তল িবিশ� ভবন িনম �াণ করা। 

 
ছিব ৪.১০: �িম ভবন িনম �ােণর অ�গিত 

(ঘ) ২০১৮-১৯ অথ � বছেরর �ভৗত অ�গিত 

২০১৮-১৯ অথ � বছের এ �কে�র আওতায় ৩০.০০ �কা� টাকা বরা� িছল। �ন’ ১৯ পয �� �য় 
হেয়েছ ১০.০০ �কা� টাকা যা �মাট বরাে�র ৩৩.৩৩%। �িম ম�ণালেয়র সকল দ�র/সং�ােক একই ছােদর 
নীেচ এেন জনগণেক সহজতর “One Stop Service” �দােনর িনিম� ঢাকার �তজগ�ও এলাকায় 
�েরজ ক�াউে� �িম ভবন কমে�� িনম �াণ করা হে�। ২� �বজেম�সহ �মাট ২০ তলা িভি�িবিশ� ১৪ তলা 
ভবন িনম �াণ করা হেব। এেত �িম আিপল �বাড �, �িম সং�ার �বাড �, �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�র, ���াম-
২য় (িসিভআরিপ) �ক�, ঢাকা িবভােগর উপ�িম সং�ার, �কাট অব ওয়াড �স ভাওয়াল রাজএে�ট, ঢাকা 
নওয়াব এে�ট, �তজগ�ও সােক�ল �িম অিফস এর জ� এই ভবেন ��স বরা� রাখা হেয়েছ। �ন’ ১৯ পয ��  
২� �বইজেম� ও ১০ � ��ার এর ঢালাই কাজ স�� করা হেয়েছ। 

৬. সম� �দেশ শহর ও ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �াণ �ক� 

(ক) �কে�র সাধারণ ত�ািদ 

বাংলােদেশর অথ �নীিতেত �িম এক� অিত ����ন � স�দ। এই স�েদর র�ণােব�ন ও 
�ব�াপনার দািয়� �িম ম�ণালেয়র। �দেশর �িম স�েদর �ব�াপনা, �িম �রকড � সংর�ণ ও �ব�াপনায় 
�িম অিফেসর ��� অপিরসীম। �দেশর সকল �িম মািলকেক �িম হালনাগাদ সং�া� কােজ আবি�ক ভােব 
�িম অিফেস �যেত হয়। �দেশর িব�মান �িম অিফস �েলা অিধকাংশ ��ে� জরাজীন � ও �বহার অ�পেযাগী। 
অেনক ��ে� �ায় পিরত�� অব�ায় আেছ। �িম অিফেস �িম উ�য়ন কর আদায় করা হয়। �িম �রকড � 
সংর�ন ও �ব�াপনার যথাযথ সংর�েনর অভােব অেনক ��ে� তা ন� হেয় যায়। বত�মান অব�ায়  �িম 
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অিফেসর �সবা �দান কায ��ম সে�াষজনক করা স�ব নয়। অেনক �িম অিফস  (�েরােনা তহিসল অিফস)  
কােজর অ�পেযাগী। �িম অিফেসর অবকাঠােমাগত স�মতা �ি�র জ� �ক�� �হণ করা হেয়েছ।  

   ১২ এি�ল ২০১৬ ি�ঃ �ধানম�ীর কায �ালেয় অ�ি�ত উ� পয �ােয় এক সভায় মাননীয়  �ধানম�ীর 
িনেদ �শনা �মাতােবক সকল ইউিনয়েন �িম অিফস �াপেনর িস�া� হয়। উ� ��ি�েত �দেশর সকল মহানগর, 
�পৗরসভা, ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �ােণর লে�� িডিপিপ ���িতর জ�  �িম ম�ণালয় �ানীয় সরকার 
�েকৗশল িবভাগেক অ�েরাধ কের। 

আ�িনক ও কায �কর �িম �ব�াপনার সাহাে� �িম অিফেসর �সবা �দান দ�তা �ি�র মা�েম 
দাির� �রীকরণ তথা �টকসই উ�য়েনর ��ে� অব�ই �েয়াজনীয় য�পািত ও আসবাবপ� সংেযািজত ন�ন 
অিফস ভবন �েয়াজন। সম� �দেশ ১০০০ (এক হাজার) শহর ও ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �ােণর ল��মা�া 
িনধ �ারণ করা হেয়েছ। সম� �দেশ শহর ও ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �াণ �ক�� একেনক ক��ক গত 
১২/১২/২০১৬ ি�ঃ তািরেখ অ�েমািদত হয় এবং গত ৩০/০১/২০১৭ তািরেখ �িম ম�ণালয় �থেক �ক� 
অ�েমাদেনর �শাসিনক আেদশ জারী করা হয়। এ �কে�র �া�িলত �য়- ৭৩১৮৬.০০ ল� টাকা এবং এ 
�ক�� �লাই, ২০১৬ হেত ৩০ �ন ২০১৯ �ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ। 

(খ) �কে�র উে�� 

 শহর ও ইউিনয়ন  �িম অিফেসর ন�ন  ভবন িনম �ােণর মা�েম অিফেসর �সবা �দান স�মতা 
�ি�করণ।   

 �িম অিফেসর �িম �রকড � সংর�ণ ও �ব�াপনা উ�তকরণ। 

 

(গ) �কে�র কায �াবলী 

�কে�র আওতায় সম� �দেশ ১০০০� শহর ও ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �াণ করা হেব এবং দ� 
জনশি� �তির করা ও িডিজটাল ডাটা সংর�েণর �ব�ার লে�� কি�উটার �িশ�ণ �দান করা হেব ।  

(ঘ) ইউিনয়ন �িম অিফেসর আয়তন ও বােজট 

সমতল এলাকায় ইউিনয়ন �িম অিফেসর আয়তন �িত� ১০৩৫ বগ ��ট।  ২ তলার ফাউে�শনসহ ১ 
তলা, এবং �া�িলত �য়-৩৮.০০ ল� টাকা। তাছাড়া উপ�লীয় ও হাওর এলাকায় �িত� ১০৩৫ বগ ��ট 
আয়তেনর ৩ তলার ফাউে�শনসহ ২ তলা (িনচ তলা খািল), �য়-৫৫.০০ ল� টাকা । 

            

(ঙ) ইউিনয়ন �িম অিফেসর টাইপ নকশা ও িনম �াণ সাম�ী 

১০৩৫ বগ ��ট আয়তন িবিশ� ১-তলা ইউিনয়ন �িম অিফেসর টাইপ নকশা অ�যায়ী �িত� �িম 
অিফেস ২� অিফসক�, ১� �রকড � �ম, বারা�ায় ১� অেপ�মান এলাকা, ৩� টয়েলট (১� সং�� এবং 
২� ��ষ ও মিহলা) এবং �দাতলায় যাওয়ার জ� এক� িসিড় থাকেব।েরকড � �েমর িতনিদেক �কান জানালা 
থাকেব না এবং একিদেক �ই িফট উ�তায় �লাহার শ� �ীল �দওয়া হেব। ভবন� আরিসিস কলােমর ��ম 
�াকচার িহসােব িডজাইন করা হেয়েছ। আরিসিস কােজ পাথর�িচ �বহার করা হেব। জানালা ও ফ�ানলাইেট 
থাই এ�িমিনয়াম �বহার করা হেব।  

(চ) �ক� কে�ােন� 

�কে�র িন�িলিখত ২(�ই) � উপাদান রেয়েছ- (ক) �ক� �ব�াপনা ইউিনেটর সহেযাগীতায় 
�িশ�েনর মা�েম �িম অিফস সংি�� �াফেদর দ�তা �ি�। (খ) �ক� বা�বায়ন ইউিনেটর (�ানীয় 
সরকার �েকৗশল অিধদ�র) সহেযাগীতায় �িম অিফস ভবন িনম �াণ। 
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(ছ) �িম অিফস �াফেদর দ�তা �ি� 

�ক� �ব�াপনা ইউিনট �াফেদর চািহদা িনন �েয়র মা�েম �িশ�ন িবষয় িনধ �ারন করেব। �িশ�ন 
কায ��েম  দা�িরক কােজ দ�তা ও �সবার মান বাড়ােনাসহ �পশাগত ও কি�উটার �িশ�েনর মা�েম দ� 
জনশি� �তির কের িডিজটাল ডাটা সংর�েণর �ব�া করা হেব। �জলা �শাসেনর সহেযাগীতায় বাৎসিরক 
িভি�েত এই �িশ�ন স�� করা হেব। �িত �ােচ ৩০ (ি�শ) জন কের �মাট ৩০০ (িতনশত) � �ােচ এই 
�িশ�ন স�� করা হেব। �িত� �িম অিফেস ি��ারসহ কি�উটার সরবরাহ করা হেব। 

(জ) �িম অিফেসর অবকাঠােমা িনম �াণ 

সমতল এলাকায় �িত� ১০৩৫(একহাজার পয়ি�শ) বগ ��ট আয়তেনর ২ (�ই) তলার ফাউে�শনসহ 
১ (এক) তলা এবং উপ�লীয় ও হাওর এলাকায় �িত� ১০৩৫(একহাজার পয়ি�শ) বগ ��ট আয়তেনর ৩ 
(িতন) তলার ফাউে�শনসহ ২ (�ই) তলা (িনচ তলা খািল) ভবন িনম �াণ করা হেব। মহানগর ও �পৗর এলাকায় 
িবেশষ �াপত� নকশা মা�েম অিফস ভবন িনম �াণ করা হেব। িনিম �ত ভবেনর �েয়াজনীয় আসবাবপ� সরবরাহ 
করা হেব।  

(ঝ) �ক� �ভৗত অ�গিত 

 চলিত অথ � বছেরর �ন ২০১৯ পয �� এ �কে�র আওতায় ১০০০ (এক হাজার) �  �িম অিফেসর 
মে� এ পয �� ৮৬৪ (আটশত �চৗষি�) � �িম অিফেসর িডজাইন স�� করা হেয়েছ এবং ৬৭৬ (ছয়শত 
িছয়া�র) � �ট�ার কায ��ম স�� করা হেয়েছ। ৬৪৬ (ছয়শত �ছচি�শ) � �ি� প� স�াদেনর মা�েম 
ইিতমে� িনম �াণ চলমান আেছ। ইেতামে� ৪৫ � �িম অিফেসর িনম �াণ কাজ সমা� হেয়েছ। বাংলােদেশ 
�টকসই উ�য়ন অভী� ল��মা�া ও �পক� -২০২১ অজ�েন �ায়ী�শীল উ�য়ন ও �ািত�ািনক �সবা �দােনর 
��ে� বত�মান সরকােরর অ�তম উ�য়ন �ক� হে� ‘‘সম� �দেশ শহর ও ইউিনয়ন �িম অিফস িনম �াণ 
�ক�’’। �ক�� বা�বািয়ত হেল �িম সং�া� �রকড � প�ািদর সংর�ণ িনরাপদ হেব এবং অিফেসর কম � 
পিরেবশ উ�ত হেব। �িমর ত� সংর�ণ ও �সবা �ত�ািশেদর �ভাগাি� �র হেব। স�ক ত� সরবরাহ হওয়ায় 
�িম সং�া� �ানীয় িবেরাধ অেনকাংেশ �াস পােব এবং আইন �ংখলা পিরি�িতর উ�িত হেব ফেল সমােজ 
�শাসন �িতি�ত হেব। তাছাড়া কি�উটার �িশ�ণ �দােনর মা�েম দ� জনশি� �তির করা ও িডিজটাল 
ডাটা সংর�েণর �ব�া করার মা�েম বত�মান সরকােরর িডিজটাল বাংলােদশ বা�বায়েনর �� �রেণ 
সহায়ক হেব। 

 
ছিব ৪.১১: আকাশ�র ইউিনয়ন �িম অিফস, িদনাজ�র সদর, িদনাজ�র 
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(ঞ) আিথ �ক অ�গিত 

২০১৮-১৯ অথ � বছের এিডিপেত বরা� িছল ১৪৮.৭৭ �কা� টাকা। �ন’১৯ পয �� �য় হেয়েছ ১৩৮.১২ 
�কা� টাকা যা �মাট বরাে�র ৯২.৮৫%।  

 

৭. �িম �শাসন �িশ�ণ �কে�র ৬� তলা হেত ১২তম তলা পয �� ঊ���খী স�সারণ �ক� 

(ক) �কে�র �াথিমক ত�ািদ 

�িম সং�া� �সবা সাধারণ মা�েষর �দারেগাড়ায়  �পৗেছ �দয়া এবং ��,দ�, জনবা�ব ও 
জবাবিদিহতা িনি�ত করার লে�� �িম �সবা �দানকারী কম �কত�া কম �চারীেদর  �েগাপেযাগী �িশ�েণর �কান 
িবক� �নই। ��ত এবং কায �করী �িশ�ণ �দােনর মা�েম কম �কত�া কম �চারীেদরেক দ� কের গেড় �তালা 
যায় এবং স�ক সমেয় স�ক,িন� �ল ও �ত �সবা �দান িনি�ত করা যায়। তাছাড়া বত�মান ��ি� িনভ�র  
�েগ �ত �সবা �দান করেত হেল তা �কবল ��ি�র যথাযথ �েয়ােগর মা�েমই স�ব। সাধারণ জনগণেক 
দ�তার সােথ �সবা �দােনর িনিম� �িশি�ত কম �কত�া কম �চারী গেড় �তালার লে�� এ �ক�� �হণ করা 
হেয়েছ। 

(খ) �কে�র ল�� ও উে�� 

�িম �শাসন �িশ�ণ �কে�র ডরিমটরী ও �িশ�ণ �িবধা �ি�র মা�েম এক� আ�িনক ও উ�ত 
�িশ�ণ �ক� �িত�া।  

১। িব�মান �ািত�ািনক অবকাঠােমার উ�য়ন। 

২। �িম �শাসন �িশ�ণ �কে�র ভবন কাঠােমা ৬� তলা হেত ১২তম তলা পয �� স�সারণ করা। 

৩। ডরিমটরী ও �িশ�ণ �িবধা �ি� করা । 

৪। �িশ�ণ সাম�ী ও আসবাবপে�র সং�ান করা। 

 ছিব ৪.১২: �িম �শাসন �িশ�ণ �ক� ভবেনর ঊ�� স�সারেণর অ�গিত 

(গ) �কে�র কায �াবলী 
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১। ৬� তলা হেত ১২তম তলা পয �� �ািনেটশন ও পািনর লাইন �াপনসহ ভবন িনম �াণ (�ত�কাজ)। 

২। িনম �াণ�ত ভবেন অভ��রীন �ব��িতক কায �স�াদন। 

৩। ১ম হেত ৫ম তলা পয �� ভবেনর সং�ার কায �স�াদন। 

৪। সীমানা �াচীর িনম �াণ। 

৫। �লধন য�পািত �যমন; কি�উটার আসবাবপ� এবং অ�া� �িশ�ণ সাম�ী �য় ও �াপন। 

৬। িলফট, �জনােরটর ওিস��িভ �াপন 

(ঘ) �কে�র আিথ �ক ও �ভৗত অ�গিত 

�কে�র �মাট �য় ১৪২৮.৪০ (�চৗ� �কা� আটাশ ল� চি�শ হাজার) ল� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ � 
বছের এিডিপেত বিণ �ত �কে�র িবরপীেত ১০.৫৩ �কা� টাকা বরা� িছল। �ন’১৯ পয �� �য় হেয়েছ ৯.১৪ 
�কা� টাকা যা �মাট বরাে�র ৮৬.৭৫%। 

�িম �শাসন �িশ�ণ �কে�র �িশ�ণ �দান স�মতা �ি�র লে�� িব�মান �িম �শাসন  �িশ�ণ 
�কে�র ভবেনর উপের ৬� তলা হেত ১২ তলা পয �� ঊ���খী স�সারেণর উে�ে� এ �ক� �হণ করা 
হেয়েছ। এ �কে�র স�ণ � কাজই �ন ২০১৯ এ সমা� হেয়েছ। 

৮. িডিজটাল প�িতেত �িম জিরেপর মা�েম ৩ � িস� কেপ �ােরশন, ১ � �পৗরসভা এবং ২� �ামীণ 
উপেজলার িডিজটাল �িম �ব�াপনা প�িত �াপন �ক� 

(ক) �কে�র �াথিমক ত�ািদ 

জনগেণর �-স�ি�র িনরাপ�া িবধান এবং সরকাির �িম �ব�াপনায় স�মতা অজ�নসহ এক� দ�, 
আ�িনক ও ��ি�িনভ�র �িম �ব�াপনা গেড় �তালার লে�� �ক��েত িডিজটাল প�িতেত �িম জিরপ কের 
�মৗজা �াপস ও খিতয়ান �ণয়ন করা হে�।  �কে� দি�ণ �কািরয়ার আ�িনক সােভ � ��ি� যথা, ��াবাল 
�ািভেগশন �ােটলাইট িসে�ম (িজএনএসএস), �ােটলাইট ইেমজারী, Unmanned Aerial 
Vehicle (UAV)/ সােভ � ��ান, ইেল�িনক �টাটাল ��শন �মিশন (ই�এস) ইত�ািদ �বহার করা হে�। 

(খ) �কে�র উে�� 

 িডিজটাল প�িতেত �িম জিরপ কের �মৗজা �াপ ও খিতয়ান �ণয়ন। জনগেণর �- স�ি�র 
িনরাপ�া িবধান, �িম  িববাদ �াস, �িম রাজ� বিধ �তকরণ এবং সরকাির �িম �ব�াপনায় স�মতা অজ�নসহ 
এক� দ� �িম �ব�াপনা গেড় �তালা। 

সব �েশষ ত� ও �যাগােযাগ ��ি� �বহার কের এক� অবাধ, িনরেপ�, �ত ও উ�ত �িম ত� �সবা 
সকল �িম মািলেকর মােজ �পৗেছ �দওয়া। 

(গ) �কে�র কায �াবলী 

  ১. িডিজটাল সােভ �র মা�েম �ক� এলাকার ৬ � �ােন  ৫৮৯ � �মৗজায় িডিজটাল �িম জিরপ 
(�মৗজা �াপ ও �রকড �) স��করণ; 

 ২. িডিজটাল �রকড � ডাটার সােথ �মৗজা �াপ ও িমউেটশন �রকেড �র সম�য় কের ক�াডা�াল 
ডাটােবজ  �িত�া করা হেব; 

৩.  সমি�ত �িম �ব�াপনা প�িত বা�বায়েনর জ� �সেটলেম�, �ােনজেম� ও �রিজে�শন 
িবভাগর মে� �া� ডাটা �বইজ িসে�ম �িত�া করা । এজ� �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�র 
(িডএলআরএস), �জানাল �সেটলেম� অিফস (�জডএসও), উপেজলা �সেটলেম� অিফষ (এএসও অিফস), 
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�জলা �শাসেকর (িডিস) কায �ালয়, সহকারী কিমশনার (�িম) অিফস ও সাব �রিজি� অিফেসর মে� 
�নটওয়াক� �িত�া করা হেব। 

(ঘ) �ত�ািশত �ফল 

(১) �িম জিরপ, �িম �ব�াপনা ও সাব �রিজি� অিফেসর মে� �নট ওয়াক� �িত�া কের 
অেটােমশন �ব�ার   �বত�ন করা হেব; 

(২) �িম ডাটা �াংক �িত�া হেব িবধায় �িম মািলকগণ তােদর �ত�ািশত ত� সহেজই অনলাইেনর 
মা�েম জানেত পারেব; 

(৩)�মৗজা �াপ ও �রকেড �র মে� িলংেকজ �িত�া হেব িবধায় �রকড � �দখার সােথ সংি�� �ট �দখা 
যােব; 

(৪)  �িম িববাদ �াস পােব ও �িম উ�য়ন কর আদায় সহজীকরণ হেব; 

(৫) �িম জিরপ ও �ব�াপনায় আ�িনক ও ��ি� িনভ�র দ� মানব স�দ �ি� হেব; 

(৬) �িম জিরপ ও �ব�াপনায় ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত হেব; 

(৭) নগর  পিরক�না ও এর উ�য়েন সংি�� অ�া� �িত�ােনর মে� �িম ডাটা আদান �দান করা 
যােব। 

(ঙ) �কে�র আিথ �ক ও �ভৗত অ�গিত 

�কে�র �মাট �য় ৩৫১.৮৬২২ (িতনশত একা� �কা� িছয়ািশ ল� বাইশ হাজার) ল� টাকা। 
২০১৮-১৯ অথ � বছের এিডিপেত বিণ �ত �কে�র িবপরীেত ৩.০৯ �কা� টাকা বরা� িছল। �ন’১৯ পয �� �য় 
হেয়েছ ০.১৩৭৪ �কা� টাকা যা �মাট বরাে�র ৪.৭৫%। 

 

 

 
ছিব ৪.১৩: সােবক মাননীয় �িমম�ী শাম�র রহমান শরীফ িড�, এমিপ  পাবনা �জলার ঈ�রদী উপেজলায় অবি�ত নওদাপাড়া-৩ ���াম উে�াধন 

কেরন    
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ছিব ৪.১৪: সােবক মাননীয় �িমম�ী শাম�র রহমান শরীফ িড�, এমিপ পাবনা �জলার ঈ�রদী উপেজলায় অবি�ত নওদাপাড়া-৩ ���াম পিরদশ �ন 

করেছন   
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প�ম অ�ায় 

�িম ম�ণালেয়র আওতাধীন িবিভ� সং�া ও দ�র 

৫.১ �িম সং�ার �বাড � 

৫.১.১ �িম সং�ার �বােড �র সংি�� পট�িম 

 

১৩ই আগ� ১৭৭২ সেন রাজ� �শাসন পিরচালনার জ� ওয়ােরন �হি�ংস ক��ক �িতি�ত হয় 
‘�বাড � অব �রিভিনউ’। এরপর িবিভ� সমেয় কিমশনার, কােল�র পদ �ি� এবং রাজ� �বাড � গঠেনর মা�েম 
�িম �ব�াপনার �শাসিনক কাঠােমােক �ঢ় করার পদে�প �নয়া হয়। 

�াধীনতা পরবত� ১৯৭২ সেন ‘‘�বাড � অব �রিভিনউ’’ িব�� হেল �বােড �র সকল দািয়� তৎকালীন 
�িম �শাসন ও �িম সং�ার ম�ণালেয়র অ�� �� হয় এবং মাঠ পয �ােয়র রাজ� অিফসস�হ তদারিক ও 
পিরদশ �েনর দািয়� �িম ম�ণালেয়র অ�িবভাগ ‘�িম সং�ার কিমশনার কায �ালেয়র’ অধীন একজন �িম 
সং�ার কিমশনার (��সিচব) এবং চার িবভােগর জ� চার জন উপ-�িম সং�ার কিমশনারেক (উপসিচব) 
�দয়া হয়।  

এ �ব�াপনায় মাঠ পয �ােয় �িম �শাসন পিরচালনা, আপীল িন�ি� ইত�ািদ অিতির� দািয়� �িম 
ম�ণালেয়র উপর �� করা হেল তা নীিত িনধ �ারণীর �ল দািয়ে�র সােথ অিতির� চােপর �ি� কের। ফেল 
�েব �র ‘�বাড � অব �রিভিনউ’ এর মত এক� �বাড � গঠেনর �েয়াজনীয়তা �দখা �দয়। এ �ব�াপনায় মাঠ পয �ােয় 
�িম �শাসন পিরচালনা, আপীল িন�ি� ইত�ািদ অিতির� দািয়� �িম ম�ণালেয়র উপর �� করা হেল তা 
নীিত িনধ �ারণীর �ল দািয়ে�র সােথ অিতির� চােপর �ি� কের। ফেল �েব �র ‘�বাড � অব �রিভিনউ’ এর মত 
এক� �বাড � গঠেনর �েয়াজনীয়তা �দখা �দয়। পরবত�েত িবষয়� জাতীয় সংসেদ উ�ািপত হেল �িম �শাসন 
�বাড � এ�া�, ১৯৮০ আইন পাশ হয়। ১৯৮২ সােলর �শষিদেক �িম �শাসন �বাড � এর কায ��ম �� হয়। 

সরকােরর �িম সং�ার অিভযান �জারদার হওয়ার পিরে�ি�েত জাতীয় �িম সং�ার কাউি�েলর 
িস�া� অ�যায়ী ১৯৮৯ সেনর ১৬ মাচ � �িম সং�ার �বাড � অ�ােদশ, ১৯৮৯ ও �িম আপীল �বাড � অ�ােদশ, 
১৯৮৯ অ�যায়ী তৎকালীন �িম সং�ার কিমশনােরর কায �ালয়েক অব�� ও �িম �শাসন সরকােরর �িম 
সং�ার অিভযান �জারদার হওয়ার পিরে�ি�েত জাতীয় �িম সং�ার কাউি�েলর িস�া� অ�যায়ী ১৯৮৯ 
সেনর ১৬ মাচ � �িম সং�ার �বাড � অ�ােদশ, ১৯৮৯ ও �িম আপীল �বাড � অ�ােদশ, ১৯৮৯ অ�যায়ী 
তৎকালীন �িম সং�ার কিমশনােরর কায �ালয়েক অব�� ও �িম �শাসন �বাড �েক �ভে� যথা�েম �িম 
সং�ার �বাড � ও �িম আপীল �বাড � নােম �� �বাড � �ি� করা হয়। 
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৫.১.২ �িম সং�ার �বােড �র �পক� ও অিভল��  

�পক�(Vision) - দ�, �� এবং জনবা�ব �িম �ব�াপনা 
অিভল��(Mission) - দ�, ��, আ�িনক ও �টকসই �িম �ব�াপনার মা�েম �িম সং�া� 
জনবা�বেসবা িনি�তকরণ 

৫.১.৩ �িম সং�ার �বােড �র �কৗশলগত উে��স�হ 

৫.১.৩.১ সাধারণ �কৗশলগত উে��স�হ 

 �িম �ব�াপনার দ�তা�ি� 

 রাজ� সং�হ �ি� 

 �িম িবেরাধ�াস 

৫.১.৩.২ আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 

 বািষ �ক কম �স�াদন �ি� বা�বায়ন �জারদারকরণ 

 কায �প�িত, কম �পিরেবশ    ও �সবার মােনা�য়ন 

 আিথ �ক ও স�দ �ব�াপনার উ�য়ন 

 জাতীয় ��াচার �কৗশল ও ত� অিধকার বা�বায়ন �জারদারকরণ 
 

৫.১.৪ কায �াবিল 

 সরকােরর �িম সং�ার নীিত বা�বায়ন 

 �িম রাজ�/�িম উ�য়ন কেরর স�ক দাবী িনধ �ারণ, আদায় এবং�িম উ�য়ন কর আদায় �ি�র 
জ� �েয়াজনীয় �ব�া �হণ 

 �িম রাজ� �শাসেনর কম �কত�ােদর কায ��ম ত�াবধান 

 �িম রাজ� �শাসেনর মাঠ পয �ােয়র দ�র�েলার বােজট �ব�াপনা(বােজট �ণয়ন ও ছাড়করণ) 

 �জলা হেত ইউিনয়ন �িম অিফস পয �ােয়র সকল �িম অিফস পিরদশ �ন,ত�াবধানও পিরবী�ণ 

 িবভাগীয় পয �ােয় উপ-�িম সং�ার কিমশনার কায �ালেয়র ত�াবধান 

 �কাট � অব ওয়াড �স-এর আওতাধীন এে�টস�েহর �ব�াপনা ও তদারিক 

৫.১.৫ দািয়� ও কায �পিরিধ 

�িম সং�ার �বাড � িবিধমালা, ২০০৫ অ�সাের �বােড �র দািয়� ও কায �পিরিধ িন��প 

 খাস জিম িচি�তকরণ সং�া� �জলা ও উপেজলা পয �ােয়র কিম�র কম �কা� পিরদশ �ন, পিরবী�ণ ও 
তদারিক; 

 িবভাগীয় পয �ােয় �িম সং�ার �বােড �র িনয়�ণাধীন উপ-�িম সং�ার কিমশনার কায �ালেয়র 
ত�াবধায়ন; 

 �জলা হেত ইউিনয়ন �িম অিফস (তহিশল)  পয �ােয়র সকল �িম অিফস পিরদশ �ন, ত�াবধায়ন ও 
পিরবী�ণ; 

 ম�ণালেয়র িনেদ �শ�েম �িম �ব�াপনার মাঠ �শাসন সং�া� িবিভ� অিভেযােগর তদ�; 

 �জলা হেত ইউিনয়ন �িম অিফস (তহিশল) পয �ােয়র সকল �িম অিফেসর অিডট আপি� সং�া� 
তদারিক; 

 �িম রাজ� �শাসেনর মাঠ পয �ােয়র দ�রস�েহর বােজট �ণয়ন ও ছাড়করণ; 
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 (ছ) �িম উ�য়ন কেরর স�ক দাবী িনধ �ারণ, �িম উ�য়ন কর আদায় �ি�র জ� �েয়াজনীয় �ব�া 
�হণ এবং  

 ম�ণালয়িভি�ক িবিভ� সং�ার বেকয়া দাবী িনধ �ারণসহ আদােয়র পদে�প �হণ; 

 �িম উ�য়ন কর আদায় সং�া� মািসক �িতেবদন �িম ম�ণালয়সহ সংি�� অ�া� দ�ের ��রণ; 

 �কাট � অব ওয়াড �� এর আওতাধীন এে�টস�েহর �ব�াপনা ও তদারিক এবং ম�ণালেয় 
এতদসং�া� �িতেবদন ��রণ। 

৫.১.৬ জনবল 

�টিবল ৫.১: �িম সং�ার �বােড �র জনবল 

��িণ অ�েমািদত পদ �রণ�ত পদ �� পদ 

১ম ��ণীর কম �কত�া ২৪� ১৭� ৭� 
২য় ��ণীর কম �কত�া ০৯� ৯� - 

৩য় ��ণীর কম �চারী ৫০� ৩৪ � ১৬� 
৪থ � ��ণী কম �চারী ২৩� ১২� ১১ � 
সব �েমাট ১০৬� ৭২ � ৩৪ � 

 

৫.১.৭ �িশ�ণ সং�া� ত� 

মানবস�দ উ�য়ন 

�দেশর অভ��ের �িশ�ণ (০১ �লাই ২০১৮ �থেক ৩০ �ন ২০১৯ পয ��) 

�টিবল ৫.২: �িশ�ণ কম ��চীর ও অংশ�হণকারী 

�িমক নং �িশ�েণর নাম �িশ�ণ কম ��চীর �মাট 
সং�া 

ম�ণালয় এবং আওতাধীন সং�াস�হ �থেক 
অংশ�হণকারীর সং�া 

১ ই-নামজাির �িশ�ণ ৯০ � �াচ ২৮১০ জন 
২ অনলাইেন বােজট �ব�াপনা �িশ�ণ ২৫ � �াচ ৭০৯ জন 
৩ অনলাইেন �িম উ�য়ন কর �ব�াপনা 

িবষয়ক সফটওয়ার �িশ�ণ 
১০ � �াচ ২৪০ জন 

৪ ইন-হাউস �িশ�ণ ৬ � �াচ ১৩৫ জন 
  �মাট ৩৮৯৪ জন 

 

িবেশষ ��� 

১) ই-নামজাির �িশ�ণ : সহকারী কিমশনার (�িম), কা�নেগা, সােভ �য়ার, নািজর, অিফস সহকারী, 
ইউিনয়ন �িম সহকারী কম �কত�া, ইউিনয়ন �িম উপ-সহকারী কম �কত�ােদর ই-নামজাির �িশ�ণ �দয়া হেয়েছ। 
�িত� �িশ�েণর �ময়াদ ০৪ িদন। 

২) অনলাইেন বােজট �ব�াপনা �িশ�ণ : সারােদেশর এস.এ শাখা, এল.এ শাখা ও উপেজলা �িম 
অিফেসর নািজরেদর এ �িশ�ণ �দয়া হেয়েছ। �িত� �িশ�েণর �ময়াদ ০১ িদন। 
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৩) অনলাইেন �িম উ�য়ন কর �ব�াপনা িবষয়ক সফটওয়�ার �িশ�ণ : �েত�ক �জলা হেত ২জন 
সহকারী কিমশনার (�িম) ও ২ জন �িম সহকারী/ উপ-সহকারী কম �কত�ােক এ �িশ�ণ �দয়া হেয়েছ। �িত� 
�িশ�েণর �ময়াদ ০২ িদন। 

৪) ইন-হাউজ �িশ�ণ: �িম সং�ার �বাড � ও িবভাগীয় উপ-�িম সং�ার কিমশনার কায �ালেয়র ২য়, 
৩য় ও ৪থ � ��নীর কম �কত�া ও কম �চারীেদরেক এ �িশ�ণ �দয়া হেয়েছ। �িত� �িশ�েণর �ময়াদ ০৪ িদন। 

৫.১.৮ ২০১৮-২০১৯ অথ � বছেরর অজ�ন/কম �কা�/কায ��ম 

 ৮২% নামজাির ও জমাখািরেজর আেবদন িন�ি� করা হেব।    

 �িম উ�য়ন কর ও কর বিহ� �ত রাজে�র িবিভ� খাত হেত �মাট ৬৫৮�কা� টাকা আদায় করা হেব। 

 দােয়র�ত ৭২% �র� সা� �িফেকট �মাক�মা, ৬২% িমসেকস িন�ি� করা হেব। 

 �দেশর সকল (৫০৭� ) উপেজলা/সােক�ল �িম অিফেস ই-িমউেটশন �সবা চা� করা হেব। 

 �দেশর সকল উপেজলা/সােক�ল/�পৗর �িম অিফেস এবং িব��ৎ সংেযাগ�া� সকল 
ইউিনয়ন/�পৗর/সােক�ল �িম অিফেস আই� �নটওয়ািক�ং �াপন করা হেব। 

সারােদেশর �িম �ব�াপনাসহ �িম সং�া� আইন কা�েনর যথাযথ �েয়াগ এবং �িম সং�া� ত� 
ও �রকড � হালনাগাদকরেণর লে�� িডিজটালকায ��েমর অংশ িহেসেব Management Information 

System (MIS) এর আওতায় �িম�শাসন ও �িম �ব�াপনায় কম �রত �ায় ১৮ হাজার কম �কত�া / কম �চারীর 
�েয়াজনীয় ত� উপা� স�িলত িডিজটাল ত� ভা�ার ��ত করা হেয়েছ। িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম �ােণ 
�িম অিফস�েলােত ই-�সবা চা� করার িনিম� আই� �নটওয়ািক�ং �াপেনর লে�� রাজ� বােজেটর আওতায় 
২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ অথ � বছের উপেজলা �িম অিফস এবং ইউিনয়ন �িম অিফস�েলােত  ২৭১৬� 
�াপটপ, ২৬১৬� ি��ার, ২৬১৬� ��ানার, ৪৩৫� ফেটাকিপয়ার �মিশন িবতরণ করা হেয়েছ। �িম সং�ার 
�বােড �র িনেয়াগিবিধ অ�েমািদত হেয়েছ। এিস (�া�)�দর রাজ� �শাসন ও �িম সংি�� আইন কা�ন, িবিধ 
িবধান স�েক� অবিহতকরেণর উে�ে� ‘হ�া��ক ফর এিস (�া�)স’ �ণয়ন করা হেয়েছ। �িম উ�য়ন কর ও 
কর বিহ� �ত রাজে�র িবিভ� খাত হেত �মাট ৩১০৭ �কা� টাকা রাজ� আদায়, ৬৫.৫১ ল� নামজাির মামলা 
ও৫১০০০�র অিধক �র� সা� �িফেকট মামলা িন�ি� করা হেয়েছ। উপেজলা/ইউিনয়ন �িম অিফস 
পিরদশ �েনর মেডল পিরদশ �ন ছক �ণয়ন করা হেয়েছ এবং নামজাির ও জমাখািরজ কায ��েম একা��পতা 
িবধােনর জ� পিরপ� জাির করা হেয়েছ। �িম �ব�াপনা আ�িনকায়েনর লে�� ১০� মিডউল স�� Land 

Information Management System (LIMS) শীষ �ক Software�য় করা হেয়েছ। মাননীয় 
�ধানম�ীর কায �ালেয়র a2i ��া�ােমর কারগির ও আিথ �ক সহেযািগতায় �দেশর ১১২ উপেজলা �িম অিফস ও 
উ� �িম অিফসস�েহর অধীন� ইউিনয়ন �িম অিফসস�েহ ই-নামজাির কায ��ম চা� করা হেয়েছ। 

৫.১.৯ সম�া এবং চ�ােল�স�হ 

আ�িনক �িম �ব�াপনা িনি�তকরণােথ � �িম সং�ার �বাড � িবিধমালা, ২০০৫ হালনাগাদ না থাকায় 
��ু �িম �ব�াপনা কায ��ম �াহত হে�। িনজ� �ভৗত অবকাঠােমা না থাকায় ভাড়া�ত �� পিরসের অিফস 
কায ��ম পিরচালনা করা হে�। মাঠ পয �ােয় রাজ� সােক�ল �ি� ও �পৗরসভা/ইউিনয়ন অিফস িভি�ক �িম 
অিফস �িজত না হওয়ায় এবং অ�েমািদত জনবেলর মে� অেনক পদ �� থাকায় �িম সং�া� �াভািবক 
�সবা �দােন সম�া হে�। 
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৫.১.১০ অিডট আপি� 

অিডট আপি� সং�া� ত� 

�টিবল ৫.৩: �িম সং�ার �বােড �র অিডট আপি� 

 ম�ণালয়/সং�ার নাম অিডট আপি� �ডশীেট 
জবােবর 
সং�া 

 
িন�ি� 
সং�া 

 
�জর 

 
ম��  সং�া টাকার পিরমাণ 

(ল� টাকায়) 
�িম সং�ার �বাড � ২০ ১৩৯০৯৪.৩০ ২০ - ২০ - 

�মাট ২০ ১৩৯০৯৪.৩০ ২০ - ২০ - 

 

৫.১.১১ ভিব�ৎ পিরক�না 

ই-�িম �সবা �দােনর জ� সকল পয �ােয় One Stop Serviceচা� করা হেব।�িম সং�ার �বাড �, 
�জলা কায �ালয়স�হ, উপেজলা কায �ালয়স�হ ও ইউিনয়ন �িম অিফসস�েহর Online বােজট �ব�াপনা 
�িত�াকরা হেব।ইেতামে� বা�বািয়ত ঢাকা ও িসেলট িবভাগ �তীতেদেশর অ�৫� িবভােগর 
উপেজলা/সােক�ল �িম অিফস এবংিব��ৎসংেযাগ�া� ইউিনয়ন/�পৗর �িম অিফসস�েহ আই� �নটওয়ািক�ং 
�াপন করা হেব।েদেশর সকল উপেজলা �িম অিফেস ই-িমউেটশন চা� করা হেব।  

 
ছিব ৫.১: ‘�িম �সবায় অিধকতর গিতশীলতা আনয়েন ই-নামজািরর �িমকা’ শীষ �ক এক িদেনর কম �শালা 

৩১ মাচ � ২০১৯ তািরেখ �িম সং�ার �বােড �র উে�ােগ রাজধানীর িবয়াম ফাউে�শন িমলনায়তেন অ�ি�ত ‘‘�িম �সবায় 
অিধকতর গিতশীলতা আনয়েন ইনামজািরর �িমকা -’’ শীষ �ক এক িদেনর কম �শালার উে�াধনী অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব 

উপি�ত িছেলন �িমম�ী সাই��ামান �চৗ�রী। উে�াধনী অ��ােনর সভাপিত� কেরন তৎকালীন �িম সং�ার �বােড �র 
�চয়ার�ান �নশী শাহা��ীন আহেমদ। িনব �ািচত জন�িতিনিধ, �িম ম�ণালেয় কম �রত কম �কত�াগণ এবং a2i �কে�র 

�িতিনিধ�� কম �শালায় অংশ�হণ কেরন। �িম ম�ণালয় এবং এর আওতাধীন িবিভ� দ�েরর কম �কত�া সহ িব�িব�ালেয়র 
িশ�ক��, িবিভ� �পশাজীবী �ি� ও জন�িতিনিধগণ এবং গণমা�ম কম��� কম �শালায় উপি�ত িছেলন এবং উ�ু� 

আেলাচনায় অংশ �নন। 
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৫.২ �িম আপীল �বাড � 

৫.২.১ �িম আপীল �বােড �র পট�িম 

মা�ষ মা�ই �কান না �কান ভােব �িমর উপর িনভ�রশীল। ত�ে� আমােদর �িষ িনভ�রশীল �দেশ 
�িমর ��� আেরা �বশী। �মাগত জনসং�া �ি�র কারেণ সংকট িদনিদন �কটতর হে�। িবিভ� কারেণ 
এেদেশ �িম �ব�াপনা ও �িম আইেনর জ�লতা আবহমান কাল ধের চেল আসেছ। �িম �ব�াপনা 
�দীঘ �কাল ধের এতদা�েলর রা�ীয় �শাসেনর �� িভি� িহেসেব পিরচািলত হেয় আেছ। �দেশর সামািজক ও 
অথ �ৈনিতক কাঠােমা অত�� গভীরভাব �িম �ব�াপনর সােথ স�ৃ�। এর রেয়েছ �দীঘ � ঐিতহ�। অতীেত �িম 
�ব�াপনা বলেত �লতঃ কর আদায়িভি�ক �ব�াপনা �ঝােতা। বত�মােন �িম �ব�াপনা বলেত �� কর 
আদায়েকই �ঝায় না বরং �িম �ব�াপনার আ�িনকায়েনর মা�েম গণমা�েষর �ভাগাি� �াসসহ �িমর 
সেবা��ম �বহার িনি�ত করার লে�� এক� দ� �শাসিনক �ব�ােক �ঝায়। তদানী�ন ভারেতর অংশ 
িহসােব এেদেশ সব � �থম ১৭৭৬ সােল �িম �ব�াপনা ও �িম রাজ� আদােয়র ��ে� ই� ইি�য়া �কা�ানী 
ক��ক “   েবাড � অব �রিভিনউ” গ�ত হয়। পরবত�েত এই �বােড �র অধীেন িসিভল সািভ �স সদ�রা রাজ� 
িবষয়ক নীিত িনধ �ারণ, রাজ� �ব�াপনা স�েক� িবিভ� আইন-কা�ন �ণয়ন করেতন এবং “�বাড � অব 
�রিভিনউ”-এর পরামশ � �হণ করেতন। তখন �বােড �র �ধান কাজ িছল রাজ� �শাসন স�েক� কােল�র এর 
কায �াবলী ত�াবধান ও িনয়�ণ করা। এরপর িবিভ� সমেয় কিমশনার, কােল�র পদ �ি� এবং রাজ� �বাড � 
গঠেনর মা�েম �িম �ব�াপনার �শাসিনক কাঠােমােক �ঢ় করার পদে�প �নয়া হয়। �াধীনতা পরবত� 
১৯৭২ সােন “�বাড � অব �রিভিনউ” িব�� হেল �বােড �র সকল দািয়� তৎকালীন �িম �শাসন ও �িম সং�ার 
ম�ণালেয়র অ�� �� হয়। 

১৭৯৩ সােল িচর�ায়ী বে�াব� আইন �ণয়েনর ফেল রাজ� �শাসেন নানা জ�লতার �ি� হয়। তখন 
জিমদারী �থা, নবাব, রাজা ও মহারাজােদর কায ��ম ১৭৯৩ সেনর �ায়ী বে�াব� �র�েলশন মেত িনয়ি�ত 
হেতা। যাবতীয় রাজ� সং�া� মামলা �াই�নাল িহসােব �বাড � অব �রিভিনউ কাজ করেতা। িক� রা�ীয় 
অিধ�হণ ও �জা�� আইন-১৯৫০ বহােলর পর িক� িক� �িত�ম ছাড়া রাজ� িবষয়ক �ায় সকল আইন 
বািতল হয়। এছাড়া ২৫ িবঘা পয �� খাজনা মও�ফ ও হাট-বাজার ইজারা তািরখ/সন �দান প�িত িভ�তর 
হওয়ায় “�বাড � অব �রিভিনউর” ���, কম িবেবিচত হওয়ায় এবং পরবত�েত ম�ণালয় ক��ক এ িনব �াহী 
দািয়� পালেনর �েযাগ �ি� হওয়ায় “�বাড � অব �রিভিনউ” িব�� �ঘািষত হয়। 

এ �ব�াপনায় মাঠ পয �ােয় �িম �শাসন পিরচালনা, আপীল িন�ি� ইত�ািদ অিতির� দািয়� �িম 
ম�ণালেয়র উপর �� করা হেল তা নীিত িনধ �ারণীর �ল দািয়ে�র সােথ অিতির� চােপর �ি� কের। ফেল 
�েব �র “�বাড � অব �রিভিনউ”-এর মত এক� �বাড � গঠেনর �েয়াজনীয়তা �দখা �দয়। পরবত�েত �িম সং�া� 
যাবতীয় জ�লতা িনরসনকে� ১৯৮০ এর দশক অ��প �বােড �র �েয়াজনীয়তা �দখা �দয়ায় ১৯৮১ সেনর ১৩ 
নং আইন �বত�েনর মা�েম “�িম �শাসন �বাড �” �ি� করা হয়। ১৯৮২ সােলর �শষ িদেক “�িম �শাসন 
�বাড �” এর কায ��ম �� হয়। পরবত�েত জাতীয় �িম সং�ার কাউি�েলর িস�া� অ�যায়ী ১৯৮৯ সােনর ১৬ 
মাচ � �িম আপীল �বাড � অ�ােদশ, ১৯৮৯ ও �িম সং�ার �বাড � অ�ােদশ, ১৯৮৯ অ�যায়ী �িম �শাসন 
�বাড �েক �ভে� যথা�েম �িম আপীল �বাড � ও �িম সং�ার �বাড � নােম �� �বােড �র �ি� হয়। 

�িম রাজ� মামলায় জনগেণর �িবচার �াি�, মামলার �ত িন�ি� এবং মামলার �ব�াপনা িন�ত 
করার উে�ে� �িম আপীল �বাড � অ�ােদশ, ১৯৮৯ (অ�ােদশ নং ২, ১৯৮৯) এর মা�েম �িম আপীল �বাড � 
গ�ত হয়। উ� অ�ােদশ পরবত� জাতীয় সংসেদ পাস হয় ও ৩১ �ম, ১৯৮৯ তািরেখ মহামা� রা�পিতর 
স�িত লাভ কের এবং �িম আপীল �বাড � আইন ১৯৮৯ (আইন নং ২৪, ১৯৮৯) নােম অিভিহত হয়। এভােবই 
�িম আপীল �বােড �র �ি� হয়। 
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৫.২.২ �িম আপীল �বােড �র �পক� ও অিভল��  

 বাদী/িববাদী উভয় পে�র �নািন �হণ ও দিললপ� পরী�া �ব �ক িবেরাধ িন�ি�র আেদশ �দান; 

 যথা স�ব �নািনর িদন কম ধায � কের �� সমেয় �� ও িনরেপ� িবচািরক �িবধা �দান; 

 মামলা িন�ি�র পর ��তম সমেয় বাদী/িববাদীেক আেদেশর কিপ �দান; 

 �দেশর �ত�� অ�ল হেত আগাত িনরীহ জনগেণর �ভাগাি� লাঘব করা; 

 িডিজটালাইেজশেনর মা�েম জনগেণর �দারেগাড়াই �সবা �পৗঁেছ �দয়া। 

 
 

৫.২.৩ �িম আপীল �বােড �র কায �াবলী 
 

 �িম সং�া� মামলা (রাজ� স�ক�য়); 

 নামজারী জমাখািরজ মামলা; 

 সায়রাত ও জলমহাল সং�া� মামলা; 

 �িম �রকড � স�িক�ত মামলা; 

 �িম উ�য়ন কর সা� �িফেকট মামলা; 

 খাস জিম বে�াব� সং�া� মামলা; 

 িপ.িড.আর. এ�াে�র অধীেন দােয়র�ত িরিভশন/আপীল মামলা; 

 অিপ �ত, পিরত�া� ও িবিনময় স�ি� িবষয়ক মামলা; 

 ওয়াকফ/�দেবা�র স�ি� সং�া� মামলা (উ� স�ি� �ব�াপনা ও �শাসিনক িবষয় �তীত); 

 অধঃ�ন �িম আদালতস�েহর কায ��ম পিরদশ �ন, অ�বী�ণ ও ��ায়ন;  

 �িম সং�া� আইন, আেদশ ও িবিধ স�েক� সরকার ক��ক ��িরত িবষয়ািদেত পরামশ � দান;এবং 

 সরকার ক��ক সমেয় সমেয় �� অ�া� দািয়� পালন। 
 

৫.২.৪ জনবল 

�টিবল ৫.৪: �িম আপীল �বােড �র জনবল 
 

�িম
ক নং 

পেদর নাম (কম �কত�া) ম�রী�ত পেদর 
সং�া 

কম �রত পেদর সং�া �� পেদর সং�া 

১ �চয়ার�ান (সরকােরর সিচব) ০১ ০১  
২ সদ� (অিতির� সিচব) ০২ ০২  
৩ সিচব (উপসিচব) ০১ ০১  
৪ শাখা �ধান (িসিনয়র সহকারী সিচব) ০৩ ০৩  
৫ �চয়ার�ান মেহাদেয়র একা� সিচব 

(িস:সহ:সিচব) 
০১ ০১  

৬ শাখা �ধান (সহকারী সিচব) ০২ ০২  
৭ লাইে�িরয়ান  ০১ - ০১ 
 �মাট ১১ ১০ ০১ 
�িম
ক নং 

পেদর নাম (কম �চারী) ম�রী�ত পেদর 
সং�া 

কম �রত পেদর সং�া �� পেদর সং�া 

১ উ�মান সহকারী ০৮ ০৭ ১� পদ জন�শাসন 
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�িম
ক নং 

পেদর নাম (কম �কত�া) ম�রী�ত পেদর 
সং�া 

কম �রত পেদর সং�া �� পেদর সং�া 

ম�ণালয় ক��ক সংর�ণ 
করা হেয়েছ। 

২ স�টিলিপকার কাম-কি�উটার অপােরটর ০৪ ০৩ ০১ 
৩ স�ট-��া�িরক কাম-কি�উটার অপােরটর ০৫ ০৩ ০২ 
৪ সহকারী লাইে�িরয়ান ০১ ০১ -- 
৫ িহসাব সহকারী  ০১ ০১ -- 
৬ ক�ািশয়ার ০১ - ০১ 
৭ গািড় চালক ০৫ ০৫  -- 
৮ বাত�া বাহক ০১ ০১ -- 
৯ ক�াশ সরকার ০১ ০১ -- 
১০ িড,এম,ও ০১ ০১ -- 
১১ দ�রী ০১ ০১ -- 
১২ অিফস সহায়ক ১০ ০৮ ০২ 
 �মাট ৩৯ ৩২ ০৭ 

 

৫.২.৫ মানব স�দ উ�য়েন �িশ�ণ 

ই-�কইস �ােনজেম�, ই-লাই�রী; ই-ত� ভা�ার �তির, ই-ফাইলং িসে�ম কায ��েমর অ�গিত 
ইত�ািদ িবষেয় �ােয়ািগক �িশ�ণ �দান (�িম আপীল �বােড �র িব� িবচারকগণ ক��ক সেরজিমেন সকল 
অিতির� িবভাগীয় কিমশনার (রাজ�), �জলা �শাসক, অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�), সহকারী কিমশনার 
(�িম)-গণেক িনেয় িবভাগীয় ও �জলা পয �ােয়র িনিবড় �ােয়ািগক �িশ�ণ �দান এবং �নগত মানস�� 
িবচািরক �সবা �দান িনি�ত করা); �চয়ার�ান ও সদ��� ক��ক অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�) 
আদালত/অিফস এবং উপেজলা সহকারী কিমশনার (�িম)-এর আদালত/অিফস িনিবড় পিরদশ �ণ ও পরীিব�ণ 
করা হেয়েছ; Annual Performance Agreementএর ল��মা�া অজ�ন; এবং 
িডিজটালাইেজশেনর মা�েম মামলার ত� আদান �দােনর অ�গিত অজ�ন।  

৫.২.৬ ২০১৮-১৯ অথ � বছেররঅজ�ন/কম �কা�/কায ��ম 

(১) �িম আপীল �বােড �র ২০১৮-১৯ অথ � বছেরর ৪৬৭�মামলা িন�ি� করা হেয়েছ; 

(২) ই-�কইস �ােনজেম�, ই-লাইে�রী, ই-ত� ভা�ার �তির, ই-ফাইিলং িসে�ম কায ��ম 
চা�করণ; 

(৩) �ােয়ািগক �িশ�ণ �দান, (�িম আপীল �বােড �র িব� িবচারকগণ ক��ক সেরজিমেন সকল 
অিতির� িবভাগীয় কিমশনার (রাজ�), �জলা �শাসক, অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�), সহকারী কিমশনার 
(�িম)-�দর িনেয় িবভাগীয় ও �জলা পয �ােয়র িনিবড় �ােয়ািগক �িশ�ণ �দানএবং �নগত মানস�� 
িবচারিক �সবা �দান িনি�ত করা হেয়েছ; 

(৪) �চয়ার�ান ও সদ��� ক��ক ২০১৮-১৯ অথ � বছের অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�) 
আদালত/অিফস এবং উপেজলা সহকারী কিমশনার (�িম)-এর আদালত/অিফস িনিবড় পিরদশ �ণ ও অ�বী�ণ 
ও �লায়ন করা হেয়েছ এবং এেত জনগেণর িবচািরক �সবার মান উে�ার�র �ি� হেয়েছ;  

(৪) Annual Performance Agreement এর ল��মা�া অজ�ন। 
  

৫.২.৭ অিডট আপি� সং�া� ত� 

 



 

92 

�টিবল ৫.৫: �িম আপীল �বােড �র অিডট আপি� 

ম�ণালয়/সং�ার 
নাম 

অিডট 
আপি�র 
সং�া 

টাকার 
পিরমাণ 
(ল� 

টাকায়) 

�ডসীেট 
জবােবর 
সং�া 

িন�ি�র 
সং�া 

ম�� 

�িম আপীল �বাড � ১৯ ৪৩.১৭ ০৯ নাই �পি�ং ১৯� অিডট িন�ি�র �েচ�া চলেছ। 
 

৫.২.৮ ভিব�ৎ পিরক�না 
 

�িম আপীল �বাড � ২০১৯-২১ সাল �ময়াদী �ায় ১৬০ �কা� টাকা �া�িলত �েয় স�ণ � িজওিব 
অথ �ায়েন “এ�াবিলিশং ইি�ে�েটড িডিজটাল �নটওয়াক� ইন িদ �কইস এি�েকশন�ােনজেম� িসে�ম অব 
অল �া� �রিভিনউ আদালত অব বাংলােদশ” [Establishing Integrated Digital 
Network in the Case Application Management System (CAMS) of 
All Land & Land Revenue Adalats of Bangladesh (LALRAB)]-শীষ �ক 
�কে�রিডিপিপর সকল �াথিমক �শাসিনক আ��ািনকতা স�াদন কের পিরক�না কিমশেনর যথাযথ 
ক��পে�র অ�েমাদেনর জ� ��রণ করা হেয়েছ। 
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৫.৩ �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�েরর 

৫.৩.১ সংি�� ইিতহাস 

ব�ীয় �জা�� আইেনর (১৮৮৫) অধীন �িমর মািলকানা স�িক�ত �াপ ও খিতয়ান �ণয়ন কাজ 
পিরচালনার লে�� ১৮৮৮ সােল �িম �রকড � দ�র নােম �কালকাতায় এক� �ত� দ�র গঠন করা হয়। তখন 
জিরপ কাজ সােভ � অব ইি�য়ার উপর �� িছল। ১৯১৯ সাল হেত Department of Land 
Record নােম পিরবিত�ত হয়। ১৯৪৭ সােল �দশ িবভােগর পরবত� সমেয় ১৯৫৩ সােল বত�মান �ােন 
(�তজগ�ও) এ পিরদ�র� �ানা�র করা হয়। কােলাপির�মায় ১৯৭৫ সাল �থেক তা �িম �রকড � ও জিরপ 
অিধদ�র িহেসেব কায ��ম চািলেয় �গেলও অ�াবিধ আ��ািনকভােব এেক অিধদ�র �ঘাষণা করা হয়িন। 
১৯৫৩ সােল বত�মান অব�ােন �ায়ীভােব �ানা�েরর পর ১৯৭৪ সাল পয �� এর অিফস �ধান িছেলন একজন 
উপসিচব এবং ১৯৭৫ সাল হেত ১৯৯১ সাল পয �� একজন ��-সিচব এর �ধান িহেসেব দািয়� পালন কেরন। 
১৯৯১ সাল হেত বত�মান সময় পয �� অিতির� সিচবগণ এ অিধদ�েরর অিফস �ধান িহেসেব দািয়� পালন 
করেছন। পরবত�েত �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�েরর মহাপিরচালেকর ��ড-১ পেদ উ�ীত করা হেয়েছ।  
জিরেপর কাজ �িম �রকড � দ�েরর উপর �� হয় এবং এ� �িম �রকড � ও জিরপ পিরদ�র িহসােব �পা�িরত 
হয়। ১৯৭৫ সােলর �ফ�য়ারী মােস জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান এেক অিধদ�ের উ�ীত কেরন 
এবং এ�র নামকরণ করা হয়। িডপাট �েম� অব �া� �রকড �স এ� সােভ �।  

৫.৩.২ �পক� ও অিভল��  

 �পক� (Vision) - জনবা�ব �িম মািলকানা ত� �িত�া। 

 অিভল�� (Mission) - দ�, ��ি�িনভ�র ও �টকসই �িম জিরপ �ব�াপনার মা�েম �িম 
মািলকেদর স�ক মািলকানা ত� িনি�তকরণ। 

৫.৩.৩ কায �াবলী 

১. িডিজটাল পি�িতেত সম� �দেশর �িত� �মৗজার ��িলিপ ও �মৗজা �াপ �ণয়ন।   
২. �ণীত ��িলিপ ও  �মৗজা�াপ সংর�ণ ও সরবরাহকরণ। 
৩. পয �ায়�েম সকল �মৗজায় িজওেড�ক কে�াল পেয়� �াপন । 
৪. �িম জিরেপর সােথ সংি�� কম �কত�া-কম �চারীেদর �িশ�ণ �দান। 
৫. িবিসএস (�শাসন), (�িলশ), (বন), (�রলওেয়) ক�াডার��  কম �কত�া ও িবচার িবভাগীয় 

কম �কত�ােদর সােভ � ও �সেটলেম� �িশ�ণ �দান। 
৬. আ�জ�ািতক সীমানা িপলার িনম �াণ, �ণঃিনম �াণ, সংর�ণ ও �মরামত। 
৭. আ�জ�ািতক �যৗথ সীমানা সে�লন অ��ান এবং �যৗথভােব আ�জ�ািতক সীমানা পিরদশ �ন। 

 

৫.৩.৪ জনবল 

�টিবল ৫.৫: �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�েরর জনবল 

�িমক 
নং 

দ�েরর নাম ��ণী ম�রী�ত কম �রত �� 

১ অিধদ�র ১ম ��ণী (ক�াডার) ১১ ৮ ৩ 
১ম ��ণী নন-ক�াডার ৪ ২ ২ 

২য় ��ণী ৬ ২ ৪ 
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�িমক 
নং 

দ�েরর নাম ��ণী ম�রী�ত কম �রত �� 

৩য় ��ণী ২৪৮ ১৬৮ ৮০ 
৪থ � ��ণী ৭১ ৬৩ ৮ 

২ �জানাল �সেটলেম� অিফস ১ম ��ণী (ক�াডার) ৪৮ ১৯ ২৯ 
১ম ��ণী নন-ক�াডার ১০ ৬ ৪ 

২য় ��ণী ১৯ ০ ১৯ 
৩য় ��ণী ১৭১ ৬৭ ১০৪ 
৪থ � ��ণী ১০৯ ৭০ ৩৯ 

 
�িমক 
নং 

দ�েরর নাম ��ণী ম�রী�ত কম �রত �� 

 উপেজলা �সেটলেম� অিফস ১ম ��ণী নন-ক�াডার ৪০৯ ২২০ ১৮৯ 
২য় ��ণী ৬১৮ ৮৮ ৫৩০ 
৩য় ��ণী ৩৬৯৯ ১০৫৪ ২৬৪৫ 
৪থ � ��ণী ১৬৪৫ ৬৩৬ ১০০৯ 

৩. 
 
 

িদয়ারা অপােরশন ১ম ��ণী (ক�াডার) ৫ ২ ৩ 
১ম ��ণী নন-ক�াডার ১ ১ ০ 
২য় ��ণী ৪০ ৪ ৩৬ 
৩য় ��ণী ৪৯ ২০ ২৯ 
৪থ � ��ণী ১১ ৬ ৫ 

৪. �সেটলেম� ��স ১ম ��ণী (ক�াডার) ১ ১ ০ 
১ম ��ণী নন-ক�াডার ২৬ ১ ২৫ 
২য় ��ণী ৪ ০ ৪ 
৩য় ��ণী ২৪৩ ২১ ২২২ 
৪থ � ��ণী ২৫ ১৪ ১১ 
�মাট ৭৪৭৩ ২৪৭৩ ৫০০০ 

�সেটলেম� ��েস উ�ৃ� িক� কম �রত ২০২  
সব �েমাট ২৬৭৫  

 

৫.৩.৫ মানব স�দ উ�য়ন (�িশ�ণ) 

�দেশর অভ��ের �িশ�ণ (০১ �লাই ২০১৮ �থেক ৩০ �ন ২০১৯ পয ��) 

�টিবল ৫.৬: �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�েরর �িশ�ণ 

�িশ�ণ কম ��িচর �মাট সং�া ম�ণালয় এবং আওতাধীন সং�াস�হ �থেক অংশ�হণকারীর 
সং�া (অিধদ�র) 

১ ২ 
৩৬� ৭৭৫ জন  
 

৫.৩.৬ ২০১৮-১৯ অথ �-বছেরর অজ�ন/কম �কা�/কায ��ম 

�িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�েরর �ধান দািয়� �িমর িন� �ল ��িলিপ ��ত, অভ��রীণ সীমানা 
িবেরাধ িন�ি� এবং আ�জ�ািতক সীমা� র�ণােব�ণ। এ সকল উে�� সাধেনর িনিম� অিধদ�রেক 
সাংবাৎসিরক অ�া� কায �াবলী স�াদন করেত হয়। ত�ে� মাঠ জিরপ তথা িকে�ায়ােরর মা�েম �মৗজা 
�াপ ��ত, তসিদক-আপি�-আপীল �শেষ খিতয়ােনর ��িলিপ ��ত কের ��েণর জ� ��রণ, ��ণেশেষ 
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�ড়া� �কাশনা, �গেজট িব�ি� এবং �ণীত ��িলিপ �জলা �শাসক ও অ�া� ক��পে�র িনকট হ�া�র 
করার ম� িদেয় জিরপ কােজর সমাি� ঘেট।  

২০১৮-১৯ বছের সারােদেশ ৬ শত ৫০� �মৗজার �ড়া� য�চ সমা� হেয়েছ এবং ৭ ল� ৫০ হাজার 
খিতয়ােনর ��কিপ ��ত করা হেয়েছ। এ সমেয় িবিভ� �জান হেত ��িরত ১০ ল� ৪২ হাজার, খিতয়ােনর 
ত� �সেটলেম� ��েসর কি�উটার িসে�েম এি� করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ �-বছের খিতয়ান ��ণ করা 
হেয়েছ ৭ ল� ৪২ হাজার  এবং �াপ ��ণ করা হেয়েছ ৩ ল� ২৬ হাজার। এ সমেয় ২০০০ �মৗজার �ড়া� 
�কাশনা �দয়া হেয়েছ এবং ক��পে�র িনকট হ�া�িরত হেয়েছ ৩ হাজার ৫ শত  �মৗজার ��িলিপ (খিতয়ান 
ও �মৗজা �াপ)। এ ছাড়া, জনগেণর জ� �সবা সহজলভ� ও উ�ু�করেণর অংশ িহেসেব ১ �কা� ৪৬  ল�  
আর.এস. খিতয়ান ওেয়বসাইেট আপেলাড কের উ�ু� করা হেয়েছ।   ২০১৮-২০১৯ অথ � বছের িবিভ� �জান 
�থেক �া�  ২ ল� ৯ শত ৮৩� �মৗজা �াপ  ��ান কের আপেলাড করা হেয়েছ। 

অভ��রীণ সীমানা িবেরােধর মে� আ�:উপেজলা,আ�:�জলা িবেরাধস�হ িন�ি� করা অিধদ�েরর 
অ�তম দািয়� ২০১৮-১৯ অথ �বছের বা�রবান (নাই�ংছিড়) - ক�বাজার (রা�) এবং নারায়ণগ� 
(�সানারগ�) – �ি�গ� (�ি�গ� সদর) �জলাস�েহর ম�কার ২� আ�ঃেজলা সীমানা িবেরাধ িন�ি� কের 
�জলা �শাসকেদর িনকট �িঝেয় �দয়া হেয়েছ। আ�জ�ািতক সীমা� র�ণােব�েণর অংশ িহেসেব ২০১৮-১৯ 
অথ �বছের বাংলােদশ-ভারত ১� �যৗথ সীমা� সে�লন অ�ি�ত হেয়েছ। এ ছাড়াও ২০১৮-১৯ অথ �বছের  ১২� 
�যৗথ সীমা� পিরদশ �ন এবং ৪৫০� িবিভ� ধরেণর সীমা� িপলার �মরামত করা হেয়েছ। 

�শাসিনক উে�খেযা� কায �াবলীর মে� �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�রেক আ��ািনকভােব অিধদ�র 
ও অিধদ�র �ধানেক 'Head of the Department' �ঘাষণার কাজ স�� হেয়েছ। ২০১৮-১৯ 
অথ �-বছের অিধদ�েরর অভ��রীণ �িশ�েণর অংশ িহেসেব ৬০০ জন কম �কত�া কম �চািরেক িবিভ� িবষেয় 
�িশ�ণ �দান করা হেয়েছ এবং একই সমেয় ১৩৯ জন িবিসএস ক�াডার  ও বাংলােদশ �িডিসয়াল সািভ �স 
কম �কত�ােক 'সােভ � এ� �সেটলেম� �িশ�ণ' �দান করা হেয়েছ। 

২০১৮-১৯ অথ �বছের অিধদ�েরর ৯০ ভাগ নিথ ই-ফাইিলংেয়র মা�েম িন�ি� করা হেয়েছ। 
অেকেজা �ঘািষত ৩� গাড়ী িনলােম িব�য় এবং ন�ন গাড়ী �ারা তা �িত�াপন করা হেয়েছ। অিধদ�েরর 
সকল ত� ওেয়বসাইেট িনয়িমত আপেলাড করা হে�। '�িম ভবন িনম �াণ' �কে�র অধীেন �িম ভবন 
িনম �ােণর কাজ এ পয �� ৫০ ভাগ সমা� হেয়েছ। �কািরয়া সরকােরর ইিডিসএফ (Economic 
Development Cooperation Fund)তহিবেলর অথ �ায়েন ৩ ৫১ �কা� ৮৬ ল� ২২ হাজার 
টাকা �েয় িডিজটাল �া� �ােনজেম� িসে�ম (‘Digital Land Management 
System(DLMS)’�কে�র বা�বায়ন কাজ চলমান এবং �ায় ১২ শত ৩১ �কা� টাকা সরকাির 
অথ �ায়েন �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�েরর িডিজটাল জিরেপর স�মতা �ি� শীষ �ক এক� �ক� ��াব 
ক��পে�র �ড়া� অ�েমাদেনর অেপ�ায় আেছ। 

৫.৩.৭ ২০১৮-২০১৯ অথ � বছেরর �ধান অজ�নস�হ 

১. ১০.১৫ ল� খিতয়ান ��ণ। 
২. ১২.৫০ ল� খিতয়ান রাজ� ক��পে�র িনকট হ�া�র। 
৩. িডিজটাল জিরেপর িভি� �াপেনর জ� ৪৫০� িজওেড�ক কে�াল পেয়� �াপন। 
৪. ২০০� �মৗজার িডিজটাল জিরপ স��। 
৫. সােভ � এ� �সেটলেম� �িশ�ণ �কােস �র মা�েম ২০০ জন িব,িস,এস ক�াডার�� ও �িডিসয়াল 

সািভ �স কম �কত�ােদর �িশ�ণ এবং ২৬� �িশ�ণ �কাস �/কম �শালার মা�েম ৩৮০ জন 
কম �কত�া/কম �চারীেক িবিভ� �িশ�ণ। 
 

 



 

96 

৫.৩.৮ অিডট আপি� 

অিডট আপি� সং�া� ত� (০১ �লাই ২০১৮ �থেক ৩০ �ন ২০১৯ পয ��) 

�টিবল ৫.৭: �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�েরর অিডট আপি� 

�িমক 
নং 

ম�ণালয়/িবভাগস�েহর 
নাম 

অিডট আপি� �ডিশেট 
জবােবর 
সং�া 

িন�ি��ত অিডট 
আপি� 

অিন��ন অিডট 
আপি� 

সং�া টাকার 
পিরমাণ 
(�কা� 
টাকায়) 

সং�া টাকার 
পিরমাণ 
(�কা� 
টাকায়) 

সং�া টাকার 
পিরমাণ 
(�কা� 
টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
১. �িম �রকড � ও জিরপ 

অিধদ�র 
৭৪ ৭৫.৯৯৫৩ ৭৪ ২২ ১.৬৫৭৫ ৫২ ৭৪.৩৩৭৮ 

২. �জানাল �সেটলেম� 
অিফসস�হ 

৪৭২ ০.০৫৯০ ৪৭২ ৩২৪ ০.০২৭৯ ১৪৮ ০.৩১১ 

�মাট ৫৪৬ ৭৬.০৫.৪৩ ৫৪৬ ৩৪৬ ১.৬৮৫৪ ২০০ ৭৪.৩৬৮৯ 
 

৫.৩.৯ ভিব�ৎ পিরক�না 

�িম জিরপ িডিজটাইেজশেনর কায ��ম হােত �নয়া হেয়েছ। িনেয়াগ িবিধমালা জন�শাসেনর 
অ�েমাদন�েম �ণয়েনর মা�েম সকল �� পদ �রণ কের এবং �িশি�ত কের অিধদ�েরর কায ��েম 
গিতশীলতা আনয়ন করার পদে�প �হণ করা অনলাইন িরিভশনাল �সেটলেম� খিতয়ান (RSK) 
িসে�মৈতরীকরা।এ�আই �কে� সহায়তায় বাংলােদেশর সকল �জলার জনগেণর �দাড়েগাড়ায় অনলাইেন 
খিতয়ান �দশ �ন করা হেব। ভারেতর সােথ ৪� �স�েরর িব�মান সীমানা িপলার �নঃিনম �াণ/�মরামেতর �যৗথ 
কম ��চী �ণয়ন ও তা বা�বায়ন করার উে�াগ �নয়া। �রকড � ও জিরপ সং�া� কাির�লাম �িশ�ণ মিডউেল 
সংেযাজেনর পিরক�না। এত��তীত ত� ��ি� স�� ও �েগাপেযাগী ধারনা �যমন-�শাসন, ই-গভ�েন�, 
গণখােত �য়নীিত, বাজট �ণয়ন ইত�ািদ িবষয় অ�� �� কের �িশ�ণ কাির�লাম �তরী করা ও বা�বায়েনর 
পিরক�না। ২০১৮-২০১৯ �ময়ােদ �িডিসয়াল সািভ �স এবং িব,িস,এস ক�াডার�� �মাট৫০০জন 
কম �কত�া/কম �চারীেক �িশ�ণ �দােনর ল��মা�া িনধ �ারণ করা হেয়েছ। আ�িনক য�পািত সং�হ করণ, সােভ � 
ও �সেটলেম� �িশ�েণর �ায়ী একােডিম িনম �াণ, �িমভবন, আবািসক ভবন িনম �াণ এবং ২০� �জানাল 
�সেটলেম� অিফস ভবন িনম �ােণর পিরক�না আেছ। 
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ছিব ৫.২:  ‘১১৭তম সােভ � এ� �সেটলেম� �িশ�ণ �কাস � ২০১৯’ এর সমাপনী অ��ান  

২৪ মাচ � ২০১৯ রাজধানীর �তজগ�ওেয় অবি�ত �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�েরর �িশ�ণ হেল আেয়ািজত ‘১১৭তম সােভ � এ� 
�সেটলেম� �িশ�ণ �কাস � ২০১৯’ এর সমাপনী অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব �িম সিচব মাক��র রহমান পােটায়ারী 

উপি�ত �থেক �শী�নাথ� কম �কত�ােদর সনদপ� িবতরণ করেছন   
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৫.৪ �িম �শাসন �িশ�ণ �ক� (এলএ�িস) 

৫.৪.১ �িম �শাসন �িশ�ণ �কে�র পট�িম 
 

�িম �ব�াপনার সােথ স�ৃ� জনবলেক �িশ�েণর মা�েম দ� জনশি� িহেসেব গেড় �তালার 
লে�� �িম ম�ণালয় ক��ক ১৯৮৭ সােল “�িম �শাসন �িশ�ণ কম ��িচ” নােম এক� কম ��িচ �হণ করা 
হয়। �থম দফায় কম ��িচর �ময়াদ িনধ �ারণ করা হয় ১৯৮৭-৮৮ ও ১৯৮৮-৮৯ অথ �বছর। ��েত গণভবন, 
�শেরবাংলানগর, ঢাকায় এর কায ��ম পিরচািলত হেত থােক। পরবিত�েত কম ��িচর �ময়াদ ১৯৮৯-৯০ এবং 
১৯৯০-৯১ অথ �বছর পয �� �ি� করা হয় এবং �িম সং�ার �বাড �, ১৪১-১৪৩ মিতিঝল বািণিজ�ক এলাকা, 
ঢাকায় এর কায ��ম পিরচািলত হেত থােক। কম ��িচর �ময়াদ �নরায় ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ অথ � বছর পয �� 
�ি� করাহয়। ইেতামে� �িম �ব�াপনার ��ে� �িশ�েণর ��� অ�ধাবন কের সরকার “�িম �শাসন 
�িশ�ণ কম ��িচ” �ক �ায়ী�প �দয়ার িস�া� �হণ কের। এ লে�� “�িম �শাসন �িশ�ণ কম ��িচ” ০১-০৬-
১৯৯৩ তািরখ হেত রাজ� বােজেট �ানা�িরত হেয় “�িম �শাসন �িশ�ণ �ক�” নামকরণ হয়। �স সময় 
�থেক �িম �শাসন �িশ�ণ �কে�র কায ��ম �িম ম�ণালেয়র িনজ� ভবন ৩/এ নীলে�ত, কাটাবন, ঢাকা-
১২০৫ এ পিরচািলত হেয়েছ। ২০১৩ সাল হেত �িম �শাসন �িশ�ণ �ক�, এর িনজ� ভবন, নীলে�ত, 
কাটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ এ �হ�র পিরসের �িশ�ণ কায ��ম পিরচালনা করেছ। 

৫.৪.২ �পক� ও অিভল��  

 িমশন: বাংলােদেশর �টকসই উ�য়ন ও �শাসন িনি�তকরেণর জ� �িম �ব�াপনার উৎকষ � 
সাধন। 

 িভশন: �িম �ব�াপনায় স�ৃ� মানবস�েদর �যা�তা ও দ�তা উ�য়েনর মা�েম গিতশীল �িম 
�ব�াপনা িনি�তকরণ। 

৫.৪.৩ কায �াবলী  

�িম ম�ণালয় ক��ক অ�েমািদত বািষ �ক �িশ�ণ কম ��িচর আওতায় �ক� ক��ক িবিভ� �ময়ােদ 
�িম �ব�াপনা �িশ�ণ �কােস �র আেয়াজন করা হয়। �কাস ��েলা িন��পঃ  

১) উ�তর �িম �ব�াপনা �িশ�ণ �কাস �: িবিসএস (�শাসন) ক�াডােরর উপেজলা িনব �াহী কম �কত�া, 
অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�/সািব �ক/এলএ/িশ�াওআইিস�) ও অিতির� �জলা �ািজে�ট এবং িবিসএস 
�িলশ ক�াডােরর অিতির� �িলশ �পার পয �ােয়র কম �কত�াগেণর জ� এ �িশ�ণ �কােস �র আেয়াজন করা 
হয়।  

২) �বিসক �িম �ব�াপনা �িশ�ণ �কাস �: সহকারী কিমশনার (�িম) গণেক পদায়েনর �েব � �িম 
�ব�াপনার �মৗিলক িবষয়ািদ স�েক� অবিহতকরেণর িনিম� এ �িশ�ণ �কাস � আেয়াজন করা হয়।এ�৩০ 
(ি�শ) িদন �ময়াদী �কাস � িহেসেব অ�েমািদত আেছ। 

৩) �িম �ব�াপনা �িশ�ণ �কাস �: িবিসএস (�শাসন) ক�াডােরর সহকারী কিমশনার, সহকারী 
কিমশনার (�িম), আর.িড.িস, িজিসও এবং িবিসএস �িলশ ক�াডােরর সহকারী �িলশ �পারগেণর জ� এ 
�িশ�ণ �কাস � আেয়াজন করা হয়।  
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৪) �িম অিধ�হণ িবষয়ক �িশ�ণ �কাস �: �িম অিধ�হণ কম �কত�া এবং অিতির� �িম অিধ�হণ 
কম �কত�ােদর জ� এ �িশ�ণ �কােস �র আেয়াজন করা হয়। 

৫) িবেশষ �িম �ব�াপনা �িশ�ণ �কাস �: �িম ম�ণালয় ও এর দ�রসং�ার কম �কত�া ও /
কম �চারীগেণর (কা�নেগা, সােভ �য়ার, ইউিনয়ন �িম সহকারী কম �কত�া/ �িম উপ-সহকারী কম �কত�া,  নামজারী 
সহকারী, �ব� সহকারী, রাজ� সহকারী, অিফস সহকারী) জ� এ �িশ�ণ �কাস � আেয়াজন করা হয়।  

৬) �বিসক কি�উটার �কাস �: �িম ম�ণালয় ও এরঅধীন দ�রসং�ায় কম �রত কম �কত�া ও /
কম �চারীগেণর জ� এ �িশ�ণ �কাস � আেয়াজন করা হয়। 

৭)  �জলা ও িবভাগ পয �ােয় “�িম �ব�াপনা �িশ�ণ �কাস �” নােম ইউিনয়ন �িম সহকারী কম �কত�া/ 
উপ-সহকারী �িম কম �কত�া, নামজারী সহকারী, সা� �িফেকট সহকারী, সােভ �য়ার ও অিফস সহকারীসহ 
সমপয �ােয়র কম �কত�া/ কম �চারীেদর জ� ১ স�াহ�াপী �িশ�ণ �কােস �র আেয়াজন করা হেয় থােক। 

এছাড়া �ক� ক��ক িনে�া� কায ��ম পিরচালনা করা হয়:- 

(ক) �কাস �েক �েগাপেযাগী করার জ� ন�ন বছেরর ��েত �কাস � কাির�লাম িরিভউ কম �শালার 
আেয়াজন করা হয়। 

খ) এসিডিজসহ িবিভ� সমসামিয়ক িবষেয় �গালেটিবল আেলাচনা/�সিমনার আেয়াজন করা হয়। 

গ) িডস��া�লািন �ং : িবভাগীয় ও �জলা পয �ােয় �িশ�ণ কােল �যসব িবষেয় উপ�� ব�া পাওয়া 
যায়না �সসব ��ে� �ক� �থেক িভিডও কনফােরি�ং এর মা�েম কিতপয় িবষেয় �সশন �নয়া হেয় থােক। 

৫.৪.৪ গণকম �চারীর সং�া 

�টিবল ৫.৮: �িম �শাসন �িশ�ণ �কে�র জনবল 

�িম
ক নং 

পদবী অ�েমািদত পদ কম �রত 

১ পিরচালক ১ ১ 
২ উপ-পিরচালক ২ ২ 
৩ সহকারী পিরচালক ৫ ৫ 
৪ �কাশনা কম �কত�া ১ -- 
৫ সহকারী ��া�ামার ১ -- 
৬ �হাে�ল �পার ১ -- 
৭ সহকারী লাইে�রীয়ান ১ -- 
৮ �ধান সহকারী ১ ১ 
৯ িহসাব র�ক ১ ১ 
১০ কি�উটার অপােরটর ১ ১ 
১১ লাইে�রী সহকারী কাম-ক�াটালগার ১ -- 
১২ স�ট-��া�িরক-কাম-কি�. অপােরটর ১ -- 
১৩ নািজর কাম ক�ািশয়ার ১ ১ 
১৪ গাড়ীচালক ১ ১ 
১৫ অিফস সহকারী-কাম-কি�. ��া�িরক ৩ ২ 
১৬ ইেলকি�িশয়ান ১ -- 
১৭ ক�াশ সরকার ১ ১ 
১৮ অিফস সহায়ক ৬ ৫ 
১৯ িনরাপ�া �হরী ২ ১ 
২০ পির��তা কম� ১ ১ 
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�িম
ক নং 

পদবী অ�েমািদত পদ কম �রত 

  আউটেসািস �ং  
২১ �া�ার ০১ ০১ 

২২ িলফট �ান ০১ ০১ 

২৩ বা�িচ � ০১ ০১ 

২৪ �াস এেটনেড� ০২ ০২ 

২৫ সহকারী বা�িচ �  ০১ ০১ 

২৬ িনরাপ�া �হরী ০১ ০১ 

২৭ �হাে�ল বয় ০২ ০২ 

 সব �েমাট = ৪২ ৩২ 

 

৫.৪.৫ মানব স�দ উ�য়ন (�িশ�ণ) 

�কে� কম �রত কম �কত�া/কম �চারীেদর দ�তা �ি�র লে�� জন�শাসন ম�ণালেয়র িনেদ �শনা অ�যায়ী 
�িত বছর ৬০ ঘ�া অভ��রীণ �িশ�ণ �দান করা হেয় থােক। 

৫.৪.৬ ২০১৮-১৯ অথ � বছেরর অজ�নস�হ 

ক) �িম �শাসন �িশ�ণ �ক� ক��ক২০১৮-১৯অথ � বছের িন�বিণ �তভােব �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 

�টিবল ৫.৯: �িম �শাসন �িশ�ণ �কে�র জনবল 

�:নং �িশ�ণাথ�র পয �ায় �িশ�ণাথ�র সং�া �মাট 
০১ অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�/সািব �ক/িশ�া/এলএওআইিস�) ও 

অিতির� �িলশ �পার 
২৬ 

০২ উপেজলা িনব �াহী কম �কত�া ২৬ 
০৩ সহকারী কিমশনার ২৫০ 
০৫ ইউিনয়ন �িম সহকারী কম �কত�া/উপ-�িম সহকারী কম �কত�া ও 

সমপয �ােয়র কম �চারী 
২০৩৭ 

 সব �েমাট ২৩৩৯ জন 
 

খ) �িশ�ণ ছাড়াও �যসব িবষেয় �যসব িবষেয় কম �শালা ও �সিমনার আেয়াজন করা হেয়েছ 

১) এসিডিজ িবষয়ক �গালেটিবল আেলাচনা; 

২) জাতীয় পা��েম �িমসং�া� িবষয় অ�� �ি�র �েয়াজনীয়তা িবষেয় �সিমনার আেয়াজন; এবং 

৩) �িশ�ণ �কাস � কাির�লাম �েগাপেযাগী করার লে�� কম �শালা আেয়াজন; 

৪) “�পক� ২০২১ ও ২০৪১ বা�বায়েন �িম �ব�াপনার চ�ােল�: উ�রেণর উপায়” শীষ �ক 
কম �শালার আেয়াজন। 

িফ� িভিজট - সহকারী কিমশনার (�িম) গণ। 

খ) অবকাঠােমা ও উ�য়ন িবষয়ক অজ�ন 

৪. ১৪২৮.৪০ ল� টাকা �েয় �লাই, ২০১৬ হেত �ন, ২০১৯ �ময়ােদ �িম �শাসন �িশ�ণ �কে�র 
৬� তলা �থেক ১২তম তলা পয �� ঊ���খী স�সারণ �ক� বা�বায়ন। 

গ) ত� ��ি�র ��ে� অজ�ন 
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১. অনলাইন িভি�ক লাইে�রী �ােনজেম� িসে�ম। 

২. অনলাইন ইনেভ�রী �ােনজেম� িসে�ম। 

৩. �িশ�ণাথ�েদর অনলাইন �রিজে�শন এবং �কাস � কনেট�স সরবরাহ। 

৪. �কান অিডট আপি� �নই। 

৫.৪.৬ ভিব�ৎপিরক�না 

ক) �িশ�ণসং�া� 

১. �িত বছর �কে� ১২০০ জন কের ৫ বছের �মাট ৬০০০ জনেক �িশ�ণ �দান করা হেব। 

২. বত�মান চলমান প�িতেত িবভাগীয় কিমশনােরর �ব�াপনায় ৭ িবভােগ ১১২০ জন কের আগামী 
২ বছের ২২৪০ জনেক �িশ�ণ �দান। 

৩. িবভাগীয় এলএ�িস’র কায ��ম চা� হওয়ার পর �িতবছর ৭� িবভােগ ৪৯০০ জন কের ৩ বছের 
�মাট ১৪,৭০০ জনেক �িশ�ণ �দান করা হেব। 

৪. �িত বছর �জলা পয �ােয় ৪৮০জন কের ৫ বছের �মাট ২,৪০০ জনেক �িশ�ণ �দান করা স�ব 
হেব। 

৫. �িত� পাব �ত� �জলায় পাব �ত� �িম �ব�াপনার উপর �হড�ান এবং �িম সংি�� কম �চারীেদর 
িনেয় �িতবছর ২� কের �িত বছের ২৪০জন কের ৫ বছের �মাট ১২০০জনেক �িশ�ণ �দান করা হেব। 

খ) অবকাঠােমা ও উ�য়ন সং�া� 

১. মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ �শনা �মাতােবক ঢাকা �তীত ৭� িবভােগ িবভাগীয় শহের “িবভাগীয় 
�িম �শাসন �িশ�ণ �ক�” �াপন। 

২. “�িম �শাসন �িশ�ণ একােডমী আইন-২০১৯” �ণয়ণ �ব �ক �িম �শাসন �িশ�ণ �ক�েক 
“�িম �শাসন �িশ�ণ একােডমীেত” �পা�র করা। 

৩. �দেশর এবং �দেশর বাইেরর সমেগা�ীয় �িত�ােনর সােথ অিভ�তা িবিনময় কের একােডিমেক 
ত� ��ি� িনভ�র, �েগাপেযাগী ও আ�িনকায়ন করা হেব। 

৪. �িম �শাসন �িশ�ণ �কে� রাজ� বােজেটর বাইেরও সরকাির/আধাসরকাির/ �ায়�শািসত/ 
�বসরকাির �িত�ােনর কম �কত�া��েক �� �িত�ােনর খরেচ �িম �ব�াপনা সং�া� �িশ�ণ �হেণর �েযাগ 
�ি� করা হেব। 

গ) ত���ি� সং�া� 

১. ই-হািজরা �াপন। 

২. ই-লাইে�রী �াপন। 

৩. ১� �াক আপ সাভ �ার �াপন। 

৪. বােজট �ব�াপনা সফটওয়�ার চা�করা। 

৫. ডরিমটির �ব�াপনা সফটওয়�ার চা� করা। 
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ছিব ৫.৩: �বিসক �িম �ব�াপনা িরে�শার �কােস �র উে�াধনী অ��ােন মাননীয় �িমম�ী  

১৭ �ফ�য়াির, ২০১৯ ি��াে� রাজধানীর নীলে�েত অবি�ত �িম �শাসন �িশ�ণ �কে� সহকারী কিমশনার (�িম)�দর জ� 
আেয়ািজত �বিসক �িম �ব�াপনা িরে�শাস � �কােস �র উে�াধনী অ��ােন িবেশষ অিতিথর ব�� �দােন �িমম�ী সাই��ামান 

�চৗ�রী, এমিপ।  

 

 
ছিব ৫.৪: �ই স�ােহর ‘�বিসক �িম �ব�াপনা �িশ�ণ �কাস �-এর উে�াধন 

১৯ মাচ �, ২০১৯ ি��াে� রাজধানীর �তজগ�ওেয় অবি�ত �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�েরর আেয়ািজত �ই স�ােহর ‘�বিসক 
�িম �ব�াপনা �িশ�ণ �কাস �’-এর উে�াধন কেরন মি�পিরষদ সিচব জনাব �মাহা�দ শিফউল আলম। 
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৫.৫ িহসাব িনয়�ক (রাজ�) এর দ�র 

৫.৫.১ পট�িম  
 

জিমদারী অিধ�হণ ও �জা�� আইন, ১৯৫০ এর ২য় অ�ায় এবং ম� ��স�হ ৪থ � অ�ােয় িব�� 
�ঘাষনার পর রাজ� আদায় ও সরকাির �কাষাগাের ইহা জমা �দান িনি�তকরেণর লে�� অথ �বছরওয়ারী 
অিডটকায � পিরচালনার �াপাের িহসাব মহািনয়�ক অপারগতা �কাশ করেল তৎকালীন �বাড � অব �রিভিনউ ও 
রাজ� িবভাগ, িহসাব মহািনয়�ক এবং অথ � িবভাগ এর সােথ পামশ ��েম অভ��রীণ িহসাব িনরী�া সং�া 
িহেসেব ১৯৫৪ সােল িহসাব িনয়�ক (রাজ�) এর দ�র �িত�া করা হয়।  

৫.৫.২ �পক� ও অিভল��  

�পক� (Vision): দ�, �� এবং জবাবিদিহতা�ণ � �� অভ��রীণ িনরী�া �ব�াপনা। 

অিভল�� (Mission): দ�, �� ও জবাবিদিহতা�লক িনরী�ার মা�েম আদায়�ত রাজ� 
সরকাির যথাযথ খােত জমা �দান,  অথ � আ�সাৎ ও অপচয় �রাধ করা এবং সরকাির স�ি�র �� 
�ব�াপনা ও �াথ � সংর�ণ িনি�তকরণ। 

 

৫.৫.৩ কায �াবলী 

িহসাব িনয়�ক (রাজ�) দ�র ক��ক �িম ম�ণালেয়র আওতাধীণ দ�র/অিধদ�র/�বাড �সহ রাজ� 
�শাসেনর মাঠ পয �ােয়র �ােনজেম� ও �সেটলেম� িবভােগর িন�বিণ �ত অিফসস�েহর অথ �বছরওয়ারী আয়-
�য় এর িনরী�াকায � স�াদন কের থােকঃ  

 

১.  �জলা �শাসেকর দ�েরর রাজ� শাখা, এলএ শাখা, অিপ �ত ও পিরত�� স�ি� শাখা এবং  

     উপেজলা ও ইউিনয়ন পয �ােয়র �িম অিফসস�হ ; 

২.  �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�র এবং এর অধীন� �জানাল ও উপেজলা �সেটলেম� অিফসস�হ ; 

৩.  �িম সং�ার �বাড � এর অধীন� িবভাগীয় দ�রস�হ ; 

৪.  �িম আপীল �বাড � ; 

৫.  �িম �শাসন �িশ�ণ �ক� ; 

৬.  ���াম �ক� ; এবং 

৭.  �কাট � অব ওয়াড �স (ভাওয়াল রাজ) এর কায ��ম। 
 

৫.৫.৪ ম�ির�ত জনবল 
 

 িহসাব িনয়�ক (রাজ�) দ�েরর অগ �ােনা�াম অ�যায়ী জনবেলর পদওয়ারী িববরণ িনে� �দ� হেলাঃ 
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�টিবল ৫.১০: িহসাব িনয়�ক (রাজ�) দ�েরর জনবল 

নং পেদর নাম ��িণ ম�ির�ত পদ সং�া িব�মান পদ সং�া �� পদ 
সং�া 

১ িহসাব িনয়�ক (রাজ�) ১ম ��িণ ০১� ০১� - 
২ সহকারী িহসাব িনয়�ক (রাজ�) ১ম ��িণ ১০� ১০� - 
৩ িহসাব ত�াবধায়ক (রাজ�) ২য় ��িণ ৭৭� ৭৫� ০২ 
৪ িনরী�ক (রাজ�) ৩য় ��িণ ৯০� ৭৭� ১৩ 
৫ স�টিলিপকার-কাম-কি�উটার অপােরটর ৩য় ��িণ ০১� ০১� - 
৬ অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার ��া�িরক ৩য় ��িণ ২০� ১১� ০৯ 
৭ গাড়ীচালক ৩য় ��িণ ০১� ০১� - 
৮ অিফস সহায়ক ৪থ � ��িণ ৭৯� ৭৫� ০৪ 
সব �েমাট =  ২৭৯� ২৫১� ২৮� 

 

৫.৫.৫ �িশ�ণ 

২০১৮-১৯ অথ �বছের িহসাব িনয়�ক (রাজ�) দ�েরর ১৩৯ (একশত উনচি�শ)জন কম �কত�া-
কম �চারীেক অিডট �ব�াপনা, কি�উটার, �শাসিনক কায �াবলী এবং �িম �ব�াপনা িবষয়ক �িশ�ণ �দান 
করা হেয়েছ।  

 

৫.৫.৬ পেদা�িত ও িনেয়াগ 

�সে��র/২০১৮ মােস ৩য় ��িণর অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার ��া�িরক পদ হেত িনরী�ক 
(রাজ�) পেদ ০৪(চার) জন �ক পেদা�িত �দান করা হেয়েছ এবং িডেস�র/২০১৮ মােস ৪থ � ��িণর অিফস 
সহায়ক পেদ ১৭(সেতর) জনেক িনেয়াগ �দান করা হেয়েছ। 

৫.৫.৭ ২০১৮-১৯ অথ � বছেরর অজ�ন 

�িম ম�ণালেয়র অভ��রীণ িহসাব িনরী�া সং�া িহেসেব িহসাব িনয়�ক (রাজ�) দ�র রাজ� 
�শাসেনর মাঠ পযােয়�র �সেটলেম� ও �ােনজেম� িবভােগর রাজ�খাত�� অিফেসর িনরী�াকায � স�াদন 
�শেষ ২০১৮-১৯ অথ �বছের দািখল�ত িরেপাট ও আিথ �ক সংি��তার িববরণ িনে� �দ� হেলাঃ 

 

�টিবল ৫.১১: ২০১৮-১৯ সেন রাজ� িহসাব িনরী�ার সােথ জিড়ত টাকার িবভাগ ওয়ারী িববরণ 

�িমক নং িবভােগর নাম আ�সাৎ�ত টাকার পিরমাণ রাজ� �িতর পিরমাণ 
১. ঢাকা িবভাগ, ঢাকা ২১,৫২,০২৩/- ১৯,৬৮,১১,৮৯৭/- 
২. ময়মনিসংহ িবভাগ,ময়মনিসংহ ২১,৭৫,২৩৫/- ২,৯০,৯৬,২৪৮/- 
৩. চ��াম িবভাগ, �িম�া ৯,২০,২৯৬/- ২১৪,০৭,৫৪,০১৫/- 
৪. িসেলট িবভাগ, িসেলট ১,০৪,৭৩৬/- ৩২,১৯,৫৩৪/- 
৫. রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী ৪৭,৬৯,৩৯৮/- ২৭,৮২,৪৪২/- 
৬. রং�র িবভাগ, রং�র ৪৯,৫৪,৩৭৬/- ৩৪,৩২,৪০৩/- 
৭. বিরশাল িবভাগ, বিরশাল ৪,১৪,৯৩৮/- ৪২,৪২,০০২/- 
৮. �লনা িবভাগ, �লনা ১৬,২৯,৬৮৭/- ১৪,৮৫,৪১৭/- 
 সব �েমাট= ১,৭১,২০,৬৮৯/- ২৩৮,১৮,২৩,৯৫৮/- 

 

 

 

৫.৫.৮ অিডট আপি� ও িন�ি� 
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িহসাব িনয়�ক (রাজ�) দ�েরর �লাই/২০১৮ হেত �ন/২০১৯ অথ �বছের �ােনজেম�,  �সেটলেম� 
এবং িভ,িপ িহসাবস�েহর অিডট আপি� ও িন�ি�র সং�া িন��পঃ 

�টিবল ১২: িহসাব িনয়�ক (রাজ�) দ�েরর অিডট আপি� 

�িমক নং অিডট আপি�র সং�া 
(বেকয়াসহ) 

িন�ি��ত অিডট আপি�র সং�া িন�ি��ত অিডট আপি�র 
সােথ জিড়ত টাকার পিরমাণ 

১ ৪৫২০ ২১৫৭ �  
৫,০৩,০৯,৬৯১/৫৪ 
 

 
 

৫.৫.৯ বািষ �ক কম �স�াদন �ি� 

 

২০১৯-২০ অথ � বছের জনাব �মাঃ মা� ��র রহমান পাটওয়ারী, সিচব, �িম ম�ণালয় এবং জনাব 
�মাঃ মিশউর রহামন, িহসাব িনয়�ক (রাজ�) এর মে� বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�িরত হেয়েছ।  

 

৫.৫.১০ ভিব�ত পিরক�না 

 

অথ �বছরওয়ারী অিডটকায � স�াদন এবং যথাসমেয় অিডট িরেপাট � দািখল। অিডট আপি�র জবাব 
তাৎ�িণকভােব পাওয়ার লে�� অ� দ�েরর আওতাধীন �শাসিনক িবভাগীয় অিফসসহ �জলা পয �ােয়র 
অিফেস আই� �নটওয়াক� �াপন করা হেব। ইেতামে� িবভাগীয় অিফস ও �জলা পয �ােয়র অিফেসর 
ওেয়বসাইট �খালা হেয়েছ। দা�িরক িচ�প� ও অিডট িরেপাট � অনলাইেন আদান �দােনর ভিব�ত পিরক�না 
রেয়েছ। 

 
ছিব ৫.৫: �িম �শাসন �িশ�ণ �কে�র ঊ���খী স�সারণ �কে�র কায ��ম উে�াধন 

১৪ অে�াবর, ২০১৭ ি��াে� মাননীয় সােবক �িমম�ী জনাব শাম�র রহমান শরীফ, এমিপ �িম �শাসন �িশ�ণ �কে�র ৬� 
তলা হেত ১২তম তলা পয �� ঊ���খী স�সারণ �কে�র কায ��ম আ��ািনকভােব উে�াধন কেরন  
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পিরিশ� ক 

Allocation of Business of Ministry of Land  

1[30] MINISTRY OF LAND 

1. Rights in and over land and water and laws regarding land tenure excluding 

management of tank and other closed fisheries up to the area of 20 acres and fisheries 

which are under development scheme and such other fisheries which will be included 

in future in the development scheme of the Ministry of Fisheries and Livestock. 

2. State acquisition and management. 

3. Transfer, alienation of Government land, devolution of land by escheat and otherwise. 

4. Constitution, organisation, jurisdiction and power of land procedure in rent and 

revenue courts and fees taken therein. 

5. Disposal of Government land and alienation of land revenue. 

6. Residences of officers employed in Settlement and Khasmahal work. 

7. Demarcation of boundaries. 
2[7A. Repairs and maintenance of boundary marks.] 

8. Assessment and collection of land revenue and rents. 

9. Maintenance of land records, survey for revenue purpose and record-of-rights and 

survey and settlement operations. 

10. Management of government land. 

11. Waste land. 

12. Court of Wards and encumbered and attached estates. 

13. Revenue sales. 

14. Certificate procedure under Public Demands Recovery Act. 

15. Land revenue, tauji and accounts. 

16. Road and public works cess, education cess and local rates. 

17. Alluvial lands. 

18. Establishments relating to settlement, khasmahal, partition and road cess, and local 

rates, valuation and revaluation offices. 

19. Loans to land holders and other notables. 

20. Treasury troves, escheats and revenue agents. 

21. Recovery of loans. 

22. State purchase operation. 

23. Requisition and compulsory acquisition of land. 

24. Reclamation and colonisation of waste land in general. 

25. Pre-1947 compensation claims. 
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26. Vested and non-resident property. 

27. Unclassed state forest. 

28. Miscellaneous revenue matters not administered by any other Ministry/Division. 

29. Secretariat administration including financial matters. 

30. Administration and control of sub-ordinate offices and organisations under this 

Ministry. 

31. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and 

agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this 

Ministry 

32. All laws on subjects allotted to this Ministry. 

33. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry. 

34. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in 

courts. 

1Amended vide S.R.O. No. 231-law/2008-CD-4/5/2008, Dated 24 July 2008. 

2 Amended vide Cabinet Division Notification No. CD-4/16/89-Rules (Part-2)/106, Dated 23 September 1999. 
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পিরিশ� খ 

Ministry Of Land in SDG Mapping 

Ministry Of Land’s Responsibility in achieving SDG as per SDG Mapping 
designed by the General Economics Division (GED) of Bangladesh Planning 
Commission and endorsed by SDGs Implementation and Monitoring Committee, 
Prime Minister's Office.  

 
Ministry of Land is one of the ‘Co-Lead’ ministries in achieving 
the following target:  

 15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land 
affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land 
degradation-neutral world 

 
Ministry of Land is an ‘Associate Ministry’ in achieving the 
following targets:  

1. 1.4 By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the 
vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic 
services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, 
natural resources, appropriate new technology and financial services, including 
microfinance 

2. 2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food 
producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and 
fishers, including through secure and equal access to land, other productive resources 
and inputs, knowledge, financial services, markets and opportunities for value 
addition and non-farm employment 

3. 2.4 By 2030, ensure sustainable food production systems and implement resilient 
agricultural practices that increase productivity and production, that help maintain 
ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme 
weather, drought, flooding and other disasters and that progressively improve land 
and soil quality 

4. 5.a Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as 
access to ownership and control over land and other forms of property, financial 
services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws 
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5. 9.1 Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including 
regional and trans-border infrastructure, to support economic development and human 
well-being, with a focus on affordable and equitable access for all 

 
6. 11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for 

participatory, integrated and sustainable human settlement planning and management 
in all countries 

7. 11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and 
public spaces, in particular for women and children, older persons and persons with 
disabilities 

8. 12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural 
resources 

9. 15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial 
and inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, 
mountains and drylands, in line with obligations under international agreements 

10. 15.2 By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of 
forests, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase 
afforestation and reforestation globally 

11. 15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land 
affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land 
degradation-neutral world 

12. 15.4 By 2030, ensure the conservation of mountain ecosystems, including their 
biodiversity, in order to enhance their capacity to provide benefits that are essential 
for sustainable development 
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পিরিশ� গ 

�িম ম�ণালয় ও এর আওতাধীন দ�র/সং�ার অনলাইন �সবা স�হ 

১। �িম ম�ণালয় - minland.gov.bd 

   (ক) জাতীয় �িম ত� ও �সবা কাঠােমা - land.gov.bd 

   (খ) �িম অিধকার �িতকার �ব�াপনা - hotline.land.gov.bd 

   (গ) �িম ম�ণালয় – ই লাইে�ির (ই �ক �পাট �াল) - ebook.minland.gov.bd 

   (ঘ) �িম ম�ণালেয়র সামািজক �যাগােযাগ মা�ম - www.facebook.com/minland.gov.bd 

 

২। �িম সং�ার �বাড � - www.lrb.gov.bd 

৩। �িম আপীল �বাড � - hwww.lab.gov.bd/ 

   (ক) �িম �কইস �ােনজেম� িসে�ম  - 137.59.48.75/blabdev/default.aspx 

   (খ) �িম আপীল �বাড � ই লাইে�ির - 137.59.48.75/librarydev 

৪। �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�র - www.dlrs.gov.bd 

   (ক)িডিজটাল �রকড ��ম - http://drr.land.gov.bd/ 

৫। �িম �শাসন �িশ�ণ �ক� - www.latc.gov.bd 

৬। িহসাব িনয়�ক (রাজ�) এর দ�র - www.coa-revenue.gov.bd 

 

*জাতীয় �িম ত� ও �সবা কাঠােমা – ‘land.gov.bd’ এর  এ�েয়ড এপ ‘�িমেসবা 
(VumiSeba)’ �গল �� ��াের আেছ।  

** জাতীয় �িম ত� ও �সবা কাঠােমা - land.gov.bd এ ই-নামজাির ও আর এস খিতয়ান সহ 
যাবতীয় �িম �সবা স�হ পাওয়া যায়। 

 

 

�িম �সবা হটলাইন - ১৬১২২ 

 


