গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
ভূমভ ভন্ত্রণার
মযকল্পনা ও উন্নন াখা-৪
ফাাংরাদদ মিফার, ঢাকা।
মফলঃ গত ১৬/১০/২০১৮ তামযদখ অনুমিত ২০১৮-১৯ অথ থ ফছদয ভূমভ ভন্ত্রণারদয আওতা ফামল থক উন্নন কভথসূমি
(এমডম) ভুক্ত প্রকল্পমূদয ফাস্তফান অগ্রগমত ম থাদরািনা বায কাম থমফফযণী।
বামতঃ
তামযখঃ
ভঃ

জনাফ াভসুয যভান যীপ, এভ.ম.
ভাননী ভন্ত্রী, ভূমভ ভন্ত্রণার।
১৬/১০/২০১৮ মি.
কার ১১.০০ ঘটিকা

বা জনাফ াইপৄজ্জাভান চিৌধুযী, এভম, ভাননী প্রমতভন্ত্রী, ভূমভ ভন্ত্রণার এফাং মিফ, ভূমভ ভন্ত্রণার ভদাদ
উমিত মছদরন। বা উমিত অন্যান্য কভথকতথাগদণয তামরকা মযমষ্ট-‘ক’ চত চদা দরা।
আদরািনা ও মদ্ধান্ত:
২। বা উমিত করদক স্বাগত জামনদ বায কাজ শুরু কযা । বা অফমত কযা  চম, চদদয উন্নদনয
গমতধাযায াদথ াভঞ্জস্য মফধাদনয জন্য অদটাদভন/মডমজটাইদজন প্রকৃমতয প্রকল্প গ্রণ কযা প্রদাজন। এ জন্য ভূমভ
ভন্ত্রণারদয অধীন দপ্তয/াংিামূদক প্রদাজনী ব্যফিা গ্রদণয জন্য আহ্বান জানাদনা । অতঃয উ প্রধান-চক
আদরািযসূমি অনুমাী বায কাম থত্র উিান কযায মনদদ থ প্রদান কযা । উ প্রধান বাদক জানান চম, ২০১৮১৯ অথ থ ফছদযয এমডমদত ভূমভ ভন্ত্রণার কর্তক
থ ফাস্তফাদনয জন্য ৭টি মফমনদাগ প্রকল্প অন্তভুথক্ত যদদছ। এ ৭টি
মফমনদাগ প্রকদল্পয অনুকূদর ফ থদভাট ৭২৯.৪৯ চকাটি টাকা ফযাদ্দ যদদছ। িরমত অথ থ ফছদযয চদেম্বয ২০১৮ ম থন্ত
ভূমভ ভন্ত্রণারদয আওতা ফাস্তফানাধীন প্রকল্পগুদরায অনুকূদর ফযাদ্দকৃত অদথ থয মফযীদত ১৫০.৬৬২৫ চকাটি টাকা
অফমুক্ত কযা দদছ মা চভাট ফযাদদ্দয ২১% এফাং ফযাদ্দকৃত অদথ থয মফযীদত চদেম্বয’১৮ ম থন্ত ব্য দদছ
৬২.৮৪৫৭ চকাটি টাকা মা চভাট ফযাদদ্দয ৯%। আইএভইমড’য প্রমতদফদন অনুমাী চদেম্বয’১৮ ম থন্ত জাতী
অগ্রগমতয ায ৮.২৫%। বামত ভূমভ ভন্ত্রণারদয এমডম ফাস্তফান অগ্রগমতয ত্বযামিতকযণ এফাং াংমিষ্ট করদক
িরমত অথ থ ফছদযয এমডম ফাস্তফাদনয মনমভত্ত এখন চথদকই ভমবমত্তক কভথমযকল্পনা গ্রণ কদয ্রুতত প্রকল্প
ফাস্তফান কযায মনদদ থ প্রদান কদযন।
৩। পূফ থফতী বায কাম থমফফযণী দৃঢ়ীকযণঃ
উ প্রধান গত ১২/০৯/২০১৮ তামযদখ অনুমিত এমডম ম থাদরািনা বায কাম থমফফযণী দৃঢ়ীকযদণয জন্য বা
উিান কদযন। মতমন ফদরন, গত বায কাম থমফফযণী ইদতাভদে াংমিষ্ট কদরয মনকট চপ্রযণ কযা দদছ।
কাম থমফফযণীয ওয কাদযা চকান ভতাভত আদছ মকনা জানদত িান। গত বায কাম থমফফযণীয ওয কাদযা চকান
ভতাভত না থাকা তা দৃঢ়ীকযণ কযা । অত:য মতমন প্রকল্পমবমত্তক ফাস্তফান অগ্রগমত বা উিান কদযন।
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৪। প্রকল্পমবমত্তক আদরািনাঃ
(১) উদজরা ও ইউমনন ভূমভ অমপ মনভথাণ (৬ি ফ থ) প্রকল্প:
উ প্রধান বাদক জানান চম, উদজরা ও ইউমনন ভূমভ অমপ মনভথাণ (৬ি ফ থ) প্রকল্পটি মূরত: ৫০০টি ইউমনন
ভূমভ অমপ এফাং ১৩৯টি উদজরা ভূমভ অমপ মনভথাণ কদয ভূমভ াংক্রান্ত চফা প্রদাদনয রদযয গ্রণ কযা দদছ। এ
প্রকদল্পয আওতা িরমত অথ থ ফছদয ২০০.০০ চকাটি টাকা ফযাদ্দ যদদছ। চদেম্বয’১৮ ম থন্ত অফমুক্ত কযা দদছ
৫০.০০ চকাটি টাকা (২৫%) এফাং ব্য দদছ ০.০৬৪২ চকাটি টাকা (০.০৩%)। এ প্রকদল্পয চবৌত অগ্রগমত ম্পদকথ
মতমন ফদরন, চদেম্বয’১৮ ম থন্ত ৫০০ টি ইউমনন ভূমভ অমপ মনভথাদণয রযযভাত্রায মফযীদত ৪৭৮টি ভূমভ অমপ
মনভথাণ কাজ শুরু কযা দদছ। এয ভদে ১৭৪টি ইউমনন ভূমভ অমপ স্তান্তয কযা দদছ, ১৭০টি ইউমনন ভূমভ
অমপ স্তান্তয প্রমক্রাধীন যদদছ, আদযা ৭০টি ইউমনন ভূমভ অমপদয মনভথাণ কাজ ইদতাভদে চল দদছ,
মপমনমাং কাজ িরদছ এফাং ৬৪টি ইউমনন ভূমভ অমপ মনভথাদণয কাজ িরভান যদদছ। মডমম াংদাধন ওায য
অফমষ্ট ৬টি ইউমনন ভূমভ অমপদয মনভথাণ কাজ শুরু কযা দফ এফাং ১৬টি ইউমনন ভূমভ অমপদ উদ্ভুত নানামফধ
ভস্যায কাযদণ দযত্র আহ্বান কাম থক্রভ ফন্ধ আদছ। াংদামধত মডমম ভন্ত্রণারদ দামখর কযা দদছ।
বা অফমত কযা  চম, িরমত অথ থ ফছদযয ভমবমত্তক কভথমযকল্পনা অনুমাী প্রকল্প ফাস্তফান কাম থক্রভ
ত্বযামিত কযদত দফ, ভস্যাগ্রস্ত ইউমনন ভূমভ অমপদয ভস্যা ্রুতত ভাধান কযদত দফ এফাং াংদামধত মডমম
অনুদভাদদনয জন্য মযকল্পনা কমভদন মনমভত চমাগাদমাগ অব্যাত যাখদত দফ ।
মদ্ধান্তঃ
(ক)

িরমত অথ থ ফছদযয ভমবমত্তক কভথমযকল্পনা অনুমাী প্রকল্প ফাস্তফান কাম থক্রভ ত্বযামিত কযদত
দফ(কাম থাদথ থঃ প্রকল্প মযিারক ও গণপূতথ অমধদপ্তয)।

(খ)

ভস্যাগ্রস্ত ইউমনন ভূমভ অমপদয ভস্যা ্রুতত ভাধান কযদত দফ এফাং প্রকদল্পয চভাদ বৃমদ্ধ
আযমডমম অনুদভাদদনয প্রদাজনী ব্যফিা গ্রণ কযদত দফ (কাম থাদথ থঃ প্রকল্প মযিারক ও গণপূতথ
অমধদপ্তয)।

(২) গুচ্ছগ্রাভ-২ ম থা (Climate Victim Rehabilitation) প্রকল্প, ১ভ াংদামধতঃ
উ প্রধান বাদক জানান চম, ভাননী প্রধানভন্ত্রীয মনদদ থক্রদভ ২৫৫০টি গুচ্ছগ্রাভ মনভথাণ কদয ৫০ াজায ভূমভীন
দমযদ্র মযফাযদক পুনফ থাদনয রদযয গুচ্ছগ্রাভ-২ ম থা (ক্লাইদভট মবকটিভ মযযামফমরদটন) প্রকল্পটি গ্রণ কযা
দদছ। িরমত ২০১৮-১৯ অথ থ ফছদয এ প্রকদল্পয আওতা ১৫২.৪৬ চকাটি টাকা ফযাদ্দ যদদছ। ফযাদ্দকৃত অথ থ দত
চদেম্বয’১৮ ম থন্ত ৩৮.১১৫০ চকাটি টাকা অফমুক্ত কযা দদছ, মা চভাট ফযাদদ্দয (২৫%) এফাং ব্য দদছ
৩৫.৪৩৫৪ চকাটি টাকা, মা চভাট ফযাদদ্দয ২৩.২৪%। মতমন আদযা ফদরন, এ প্রকদল্পয আওতা ২০১৫-১৬ অথ থ ফছদয
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৮০০টি, ২০১৬-১৭ অথ থ ফছদয ৪৬০০টি ফ থদভাট ৫৪০০টি ভূমভীন দমযদ্র মযফাযদক পুনফ থান কযা দদছ। ২০১৭১৮ অথ থ ফছদয ২৬ াজায ভূমভীন মযফায পুনফ থাদনয মফযীদত ২৫৫৩৬টি ভূমভীন দমযদ্র মযফাযদক পুনফ থাদনয
জন্য ভাঠ ম থাদ অথ থ ফযাদ্দ প্রদান কযা দদছ এফাং কাম থক্রভ িরভান যদদছ। তাছাড়া, িরমত ২০১৮-১৯ অথ থ ফছদয
১৯০৬৪টি ভূমভীন দমযদ্র মযফাযদক পুনফ থান কযায রযযভাত্রা মনধ থাযণ কযা দদছ। চদেম্বয’১৮ ম থন্ত ২ াজায
ভূমভীন দমযদ্র মযফাযদক পুনফ থাদনয জন্য ভাঠ ম থাদ অথ থ ফযাদ্দ প্রদান কযা দদছ এফাং কাম থক্রভ িরভান যদদছ।
আইএভইমড’য প্রমতমনমধ ফদরন, এ প্রকল্পটি কাদযয অগ্রামধকাযমূরক প্রকল্প। আইএভইমড প্রমত ফছয মকছু প্রকল্প indepth monitoring কদয থাদক। িরমত অথ থ ফছদয এ প্রকল্পটিয উয আইএভইমড কর্তক
থ in-depth
monitoring ম্পন্ন কযা দফ। বা অফমত কযা  চম, িরমত অথ থ ফছদয অফমষ্ট ১৯০৬৪টি ভূমভীন
মযফাযদক পুনফ থান কযায মনমভত্ত ভমবমত্তক কভথমযকল্পনা অনুমাী প্রকল্প ফাস্তফান কাম থক্রভ ত্বযামিত কযদত
দফ, ভাঠ ম থাদ চমখাদন গুচ্ছগ্রাদভয কাম থক্রভ িরভান যদদছ তায তামরকা পটকম ভন্ত্রণারদ চপ্রযণ কযদত
দফ। বামত, ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ভােদভ গুচ্ছগ্রাভ অনরাইন/মবমডও কনপাদযদেয ভােদভ উদবাধদনয প্রস্তাফ চপ্রযণ
কযদত দফ ভদভথ প্রকল্প মযিারকদক মনদদ থ চদন।
মদ্ধান্তঃ
(ক)

িরমত অথ থ ফছদয অফমষ্ট ১৯০৬৪টি ভূমভীন মযফাযদক পুনফ থান কযায মনমভত্ত ভমবমত্তক কভথমযকল্পনা
অনুমাী প্রকল্প ফাস্তফান কাম থক্রভ ত্বযামিত কযদত দফ(কাম থাদথ থঃ জাতী প্রকল্প মযিারক)।

(খ)

ভাঠ ম থাদ চমখাদন গুচ্ছগ্রাদভয কাম থক্রভ িরভান যদদছ তায তামরকা পটকম ভন্ত্রণারদ চপ্রযণ কযদত
দফ (কাম থাদথ থঃ জাতী প্রকল্প মযিারক)।

(গ)

ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ভােদভ গুচ্ছগ্রাভ অনরাইন/মবমডও কনপাদযদেয ভােদভ উদবাধদনয প্রস্তাফ ভন্ত্রণারদ
চপ্রযণ কযদত দফ (কাম থাদথ থঃ জাতী প্রকল্প মযিারক)।

(৩)

মডমজটার দ্ধমতদত ভূমভ জময, চযকড থ প্রণন ও াংযযণ (১ভ ম থাঃ Computerization of
Existing Mouza Maps and Khatians) প্রকল্পঃ

উ প্রধান বাদক জানান চম, ভূমভ ব্যফিানা আধুমনকাদনয রদযয আধুমনক প্রযুমক্ত ব্যফায কদয মফমবন্ন জমযদয
(মএ, এএ, আযএ) খমতানমূ ভূমভ ভামরকগণদক দজ যফযা এফাং মফমবন্ন জমযদ প্রণীত ৪.৫৮ চকাটি
খমতান ডাটা এমিয ভােদভ চিার আকথাইদব াংযযণ কযায রদযয এ প্রকল্পটি ফাস্তফামত দচ্ছ। এ প্রকদল্পয
আওতা িরমত অথ থ ফছদয ৩১.৭৪ চকাটি টাকা ফযাদ্দ যদদছ। ফযাদ্দকৃত অথ থ দত চদেম্বয’১৮ ম থন্ত চকান অথ থ ছাড়
ও ব্য কযা মামন কাযণ উক্ত প্রকদল্পয ফাস্তফান চভাদকার ইদতাভদে(জুন ২০১৮ ভদ) ভাপ্ত দ চগদছ। এ
প্রকদল্পয ফাস্তফান চভাদ বৃমদ্ধয মনমভত্ত মযকল্পনা কমভন ও আইএভইমডদত ত্র চপ্রযণ কযা দদছ। গত
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১০/১০/২০১৮ তামযদখ মকছু তথ াদদযয আইএভইমড দত উক্ত প্রকদল্পয ব্য বৃমদ্ধ ব্যমতদযদক ফাস্তফান চভাদ ৬
ভা বৃমদ্ধয মনমভত্ত অনামত্ত জ্ঞান কযা দদছ। আইএভইমড’য তথগুদরা প্রমতপরন াদদযয পুনযা মযকাস্ট মডমম
মযকল্পনা কমভদন চপ্রযণ কযদত দফ। আইএভইমড’য তথগুদরা প্রমতপরন াদদযয পুনযা মযকাস্ট মডমম
ভন্ত্রণারদ দামখদরয জন্য প্রকল্প মযিারদকয প্রমত দৃমষ্ট আকল থণ কযা দর মতমন ফদরন, খুফ ্রুততই মযকাস্ট মডমম
ভন্ত্রণার দামখর কযা দফ। এ প্রকদল্পয চবৌত অগ্রগমতয মফলদ প্রকল্প মযিারক ফদরন, এ প্রকদল্পয আওতা মএ,
এএ ও আযএ জমযদয ৪,৬৬,০০,২৪৪টি খমতাদনয ডাটা এমিয রযযভাত্রা যদদছ। আগস্ট’১৮ ম থন্ত ফ থদভাট
২,৪৭,৯৭,৪৮৫টি খমতাদনয ডাটা এমি কযা দদছ। এ প্রকদল্পয আওতা আদযা ২,১৮,০২,৫৫৯টি খমতাদনয ডাটা
এমি কযদত দফ।
বামত, িরমত প্রকদল্পয ব্য বৃমদ্ধ ব্যমতদযদক ফাস্তফান চভাদ বৃমদ্ধ াংদামধত মডমম অনুদভাদন, িরমত
প্রকল্পটি ভাপ্ত চঘালণায প্রদাজনী ব্যফিা গ্রণ এফাং উক্ত প্রকদল্পয ২ ম থাদয মডমম প্রণন ও প্রমক্রাকযদণয
প্রদাজনী ব্যফিা গ্রদণয জন্য প্রকল্প মযিারকদক মনদদ থ চদন।
মদ্ধান্তঃ
(ক)

িরমত প্রকদল্পয ব্য বৃমদ্ধ ব্যমতদযদক ফাস্তফান চভাদ ৬ ভা বৃমদ্ধ াংদামধত মডমম অনুদভাদন, িরমত
প্রকল্পটি ভাপ্ত চঘালণায প্রদাজনী ব্যফিা গ্রণ কযদত দফ (কাম থাদথ থঃ প্রকল্প মযিারক)।

(খ)

উক্ত প্রকদল্পয ২ ম থাদয মডমম প্রণন ও প্রমক্রাকযদণয প্রদাজনী ব্যফিা গ্রণ কযদত দফ (কাম থাদথ থঃ
প্রকল্প মযিারক)।

(৪) িয চডদবরদভন্ট এন্ড চদটরদভন্ট প্রকল্প-৪ (ভূমভ ভন্ত্রণারদয অাং), ২ াংদামধত প্রকল্প:
উ প্রধান বাদক জানান চম, উকূরী চনাাখারী চজরায সুফণ থিয ও ামতা উদজরায দমযদ্র জনগদণয দামযদ্রতা ও
ক্ষুধা মনযদনয রদযয নতুনবাদফ চজদগ উঠা িদযয ২০ াজায একয খাজমভ ১৪ াজায ভূমভীন মযফাদযয ভদে
ফদদাফস্ত প্রদান ও পুনফ থাদনয রদযয এ প্রকল্পটি ফাস্তফামত দচ্ছ। িরমত অথ থ ফছদয এ প্রকদল্পয আওতা ০.১৯ চকাটি
টাকা ফযাদ্দ যদদছ। চদেম্বয’১৮ ম থন্ত ০.০৪৭৫ চকাটি টাকা (২৫%) অফমুক্ত কযা দদছ এফাং ব্য দদছ ০.০২
চকাটি টাকা মা চভাট ফযাদদ্দয ১১%। এ প্রকদল্পয কাম থক্রভ ও ফাস্তফান অগ্রগমত ম্পদকথ বামত জানদত িাইদর উ
প্রকল্প মযিারক ও অমতমযক্ত চজরা প্রাক (যাজস্ব) ফদরন, ভাঠ ম থাদ প্লট টু প্লট জময কাম থক্রভ ম্পন্ন দদছ
৯৪% এফাং মকছু জাগায প্লট টু প্লট জময কাম থক্রভ আইমন জটিরতায কাযদণ ম্পন্ন কযা ম্ভফ দফ না। তদফ এ জন্য
প্রকদল্পয কাম থক্রদভ চকান ভস্যা দফ না।
তাছাড়া, চদেম্বয’১৮ ম থন্ত ভূমভীন মযফায ফাছাই কযা দদছ ১৬,৫০৬টি (১১৭.৯০%), চজরা ম থাদ নমথ
অনুদভাদন দদছ ১৬,৪১৪টি (১১৭.২২%), কবুমরাত ম্পাদন কযা দদছ ১৪,৩৭৭টি (১০২.৬৯%), কবুমরাত
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চযমজদেন কযা দদছ ১৩,৯৫০টি (৯৯.৬৪%), খমতান ততযী কযা দদছ ১৩,১৫৮টি (৯৩.৯৯%) এফাং খমতান
মফতযণ কযা দদছ ১২,৮৬৮টি (৯১.৯১%)। এ প্রদে বা অফমত কযা  চম, প্রকল্পটি িরমত অথ থ ফছদযয
মডদম্বদয ভাপ্ত ওায জন্য মনধ থামযত যদদছ। এ প্রকদল্পয ধাযাফামকতা একটি মিমজাং প্রকল্প গ্রদণয মফলদ
আন্তঃভন্ত্রণার মস্টামযাং কমভটি কর্তক
থ ইদতাভদে মদ্ধান্ত গ্রণ কযা দদছ। তাছাড়া গত ১৭/০৪/২০১৮ তামযদখ এ
প্রকদল্পয অথ থাদনয মফলদ অথ থননমতক ম্পকথ মফবাদগ একটি বা অনুমিত দদছ এফাং এ প্রকদল্প অথ থাদনয জন্য
ইপাদ ম্মমত প্রদান কদযদছ। বা অফমত কযা  চম, এ প্রকদল্পয আওতা উমড়য িযদক অন্তভুথক্ত কযায মফলদ
ভাননী ভন্ত্রীয বামতদত্ব কমভনায িট্টগ্রাভ, চজরা প্রাক, চনাাখারী ও িট্টগ্রাভ, এ প্রকদল্পয অন্যান্য অদেয
প্রকল্প মযিারকদদয ভিয একটি বা আহ্বান কযদত দফ, মিমজাং প্রকদল্পয মডমম প্রণদনয প্রদাজনী ব্যফিা
গ্রণ কযদত দফ এফাং িরমত অথ থ ফছদযয ভমবমত্তক কভথমযকল্পনা প্রণন কদয আগাভী বা উিান কযদত
দফ এফাং চ অনুমাী প্রকল্প ফাস্তফান কাম থক্রভ ত্বযামিত কযদত দফ।
মদ্ধান্তঃ
(ক)

এ প্রকদল্পয আওতা উমড়য িযদক অন্তভুথক্ত কযায মফলদ ভাননী ভন্ত্রীয বামতদত্ব কমভনায িট্টগ্রাভ,
চজরা প্রাক, চনাাখারী ও িট্টগ্রাভ, এ প্রকদল্পয অন্যান্য অদেয প্রকল্প মযিারকদদয ভিয একটি বা
আহ্বান কযদত দফ এফাং মিমজাং প্রকদল্পয মডমম প্রণদনয প্রদাজনী ব্যফিা গ্রণ কযদত দফ (কাম থাদথ থঃ
প্রকল্প মযিারক এফাং মযকল্পনা ও উন্নন উইাং)।

(খ)

িরমত অথ থ ফছদযয ভমবমত্তক কভথমযকল্পনা অনুমাী প্রকল্প ফাস্তফান কাম থক্রভ ত্বযামিত কযদত
দফ(কাম থাদথ থঃ প্রকল্প মযিারক)।

(৫) ভূমভ বফন কভদপ্লক্স মনভথাণ প্রকল্পঃ
উ প্রধান বাদক জানান চম, ঢাকা অফমিত ভূমভ ভন্ত্রণারদয কর দপ্তয/াংিাদক একই বফদনয মনদি মনদ এদ
জনগণদক ভূমভ াংক্রান্ত ‘ওান স্ট ামবথ’ প্রদাদনয রদযয এ প্রকল্পটি ফাস্তফামত দচ্ছ। এ প্রকদল্পয আওতা িরমত
অথ থ ফছদয ৮৫.৮২ চকাটি টাকা ফযাদ্দ যদদছ। ফযাদ্দকৃত অথ থ দত চদেম্বয’১৮ ম থন্ত চকান অথ থ ছাড় ও ব্য কযা
মামন কাযণ উক্ত প্রকদল্পয চভাদ ইদতাভদে(জুন ২০১৮ ভদ) ভাপ্ত দ চগদছ। এ প্রকদল্পয ব্য বৃমদ্ধ ব্যমতদযদক
শুধু ফাস্তফান চভাদ ১ ফছয বৃমদ্ধয মনমভত্ত সুাময প্রদাদনয জন্য গত ০৫/০৬/২০১৮ ও ২৯/০৭/২০১৮ তামযদখ
আইএভইমডদত ত্র চপ্রযণ কযা দদছ। এ প্রকদল্পয ফাস্তফান অগ্রগমত ম্পদকথ জানদত িাইদর প্রকল্প মযিারক ও
তত্ত্বাফধাক প্রদকৌরী, গণপূতথ অমধদপ্তয ফদরন, চফইজদভন্ট পাউদন্ডন/করাভ ঢারাই ইদতাভদে ৪টি ছাদ ঢারাই
দদছ। িরমত অথ থ ফছদযয মডদম্বয ২০১৮ ভাদয ভদে ফামক ১০টি ছাদ ঢারাইদয কাজ ম্পন্ন কযা ম্ভফ দফ।
মতমন আদযা ফদরন, ভাননী ভন্ত্রী ও মিফ ভদাদ ইদতাভদে প্রকল্প এরাকা মযদথন কদযদছন। াথদযয গুণগত ভান
এফাং যদডয ভমযিায মফলদ ভাননী ভন্ত্রী ম থদফযণ মদদদছন। প্রকল্প মযিারক ফদরন, াথয মযদ চনা দদছ।
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ভামযিারক ফদরন, আগাভী প্তাদ প্রকল্প ফাস্তফান কমভটিয একটি বা আহ্বান কযা দদছ। এ মফলগুদরা মনদ
মফস্তামযত আদরািনা কযা দফ।
বা অফমত কযা  চম, ভামযিারক, ভূমভ চযকড থ ও জময অমধদপ্তয এ প্রকদল্পয কাজ মনমভত দযজমভদন
মযদথন কযদফন, বফদন ব্যফহৃত মকউমযাং ও যদডয ভান প্রমতটি ম থাদ বুদদটয ভােদভ যীযা মনযীযা কমযদ
থ
াটিমপদকট
এফাং াংমিষ্ট অাংটুকু াংযযণ কযদত দফ। তাছাড়া, িরমত অথ থ ফছদযয ভমবমত্তক কভথমযকল্পনা
অনুমাী প্রকল্প ফাস্তফান কাম থক্রভ ত্বযামিত কযদত দফ এফাং প্রকদল্পয ব্য বৃমদ্ধ ব্যমতদযদক ১ ফছয ফাস্তফান চভাদ
বৃমদ্ধয সুাময গ্রদণয রদযয আইএভইমড’চত চমাগাদমাগ অব্যাত যাখদত দফ।
মদ্ধান্তঃ
(ক)

িরমত অথ থ ফছদযয ভমবমত্তক কভথমযকল্পনা অনুমাী প্রকল্প ফাস্তফান কাম থক্রভ ত্বযামিত কযদত
দফ(কাম থাদথ থঃ প্রকল্প মযিারক)।

(খ)

উক্ত প্রকদল্পয ব্য বৃমদ্ধ ব্যমতদযদক ১ ফছয ফাস্তফান চভাদ বৃমদ্ধয সুাময গ্রদণয রদযয আইএভইমড’চত
চমাগাদমাগ অব্যাত যাখদত দফ(কাম থাদথ থঃ প্রকল্প মযিারক ও ভামযিারক, ভূমভ চযকড থ ও জময
অমধদপ্তয)।

(৬) ভগ্র চদদ য ও ইউমনন ভূমভ অমপ মনভথাণ প্রকল্পঃ
উ প্রধান ফদরন, নতুন ইউমনন ভূমভ অমপ মনভথাদণয ভােদভ য ও ইউমনন ভূমভ অমপদয চফা প্রদাদনয
যভতা বৃমদ্ধ কযা এফাং ভূমভ অমপদ ভূমভ চযকড থমূদয াংযযণ ও যফযা কযায উন্নত ব্যফিা মনমিত কযায
রদযয এ প্রকল্পটি ফাস্তফান কযা দচ্ছ। এ প্রকদল্পয ভােদভ াযা চদদ ১০০০টি ইউমনন ভূমভ অমপ মনভথাণ কযা
দফ। প্রকদল্পয আওতা িরমত অথ থ ফছদয ২৫০.০০চকাটি টাকা ফযাদ্দ যদদছ। ফযাদ্দকৃত অথ থ দত চদেম্বয’১৮ ম থন্ত
৬২.৫০ চকাটি টাকা (২৫%) অফমুক্ত কযা দদছ এফাং ব্য দদছ ২৭.৩২৫৩ চকাটি টাকা মা চভাট ফযাদদ্দয ১১%।
এ প্রকদল্পয চবৌত অগ্রগমত ম্পদকথ তত্ত্বাফধাক প্রদকৌরী, িানী যকায প্রদকৌর অমধদপ্তয ফদরন, গত ২০১৬-১৭
অথ থ ফছদয ২০টি ইউমনন ভূমভ অমপদয দযত্র আহ্বান কযা দমছর। ২০১৭-১৮ অথ থ ফছদয ৫৭৫টি ইউমনন ভূমভ
অমপ এফাং িরমত ২০১৮-১৯ অথ থ ফছদয ৭৪টি ইউমনন ভূমভ অমপ চভাট ৬৬৯টি ইউমনন ভূমভ অমপদয দযত্র
আহ্বান কযা দদছ। চদেম্বয’১৮ ম থন্ত ফ থদভাট ৫৬৫টি অমপদয কাম থাদদ প্রদান কযা দদছ।
উক্ত প্রকল্প ফাস্তফাদন কী কী ভস্যা মযরমযত দচ্ছ এ মফলদ বামত জানদত িাইদর প্রকল্প মযিারক ফদরন, উক্ত
প্রকদল্পয ফাস্তফান চভাদ বৃমদ্ধ, প্রমযণ খাদত অমতমযক্ত অদথ থয াংিান, উদজরা ও ইউমনন ভূমভ অমপ
মনভথাণ(৬ি ফ থ) প্রকদল্পয াদথ কদকটি ইউমনন ভূমভ অমপদয নাভ পুনযাবৃমত্তয পদর তা াংদাধন কযায জন্য
প্রকদল্পয মডমম াংদাধন কযদত দফ। বা অফমত কযা  চম, প্রদাজনী কর াংদাধন অন্তভুথক্ত কদয ২৪
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অদটাফয ২০১৮ তামযদখয ভদে াংদামধত মডমম ভন্ত্রণারদ দামখর কযদত দফ। তাছাড়া, াযাদদদ অফমষ্ট
২০০০টি ইউমনন ভূমভ অমপ মনভথাদণয রদযয ২টি পৃথক মডমম (প্রমতটি ১০০০টি কদয)ভন্ত্রণারদ দামখর কযদত
দফ। িরমত অথ থ ফছদযয ভমবমত্তক কভথমযকল্পনা অনুমাী প্রকল্প ফাস্তফান কাম থক্রভ ত্বযামিত কযদত দফ। এ
প্রকদল্পয আওতা চকাথা চকাথা ইউমনন ভূমভ অমপ মনভথাদণয কাজ িরভান যদদছ তায তামরকা পটকম
ভন্ত্রণারদ দামখর কযদত দফ।
মদ্ধান্তঃ
(ক)

প্রদাজনী কর াংদাধন অন্তভুথক্ত কদয ২৪ অদটাফয ২০১৮ তামযদখয ভদে াংদামধত মডমম ভন্ত্রণারদ
দামখর কযদত দফ(কাম থাদথ থ: প্রকল্প মযিারক ও তত্ত্বাফধাক প্রদকৌরী, িানী যকায প্রদকৌর
অমধদপ্তয )।

(খ)

াযাদদদ অফমষ্ট ২০০০টি ইউমনন ভূমভ অমপ মনভথাদণয রদযয ২টি পৃথক মডমম (প্রমতটি ১০০০টি
কদয)ভন্ত্রণারদ দামখর কযদত দফ(কাম থাদথ থ: প্রকল্প মযিারক ও তত্ত্বাফধাক প্রদকৌরী, িানী যকায
প্রদকৌর অমধদপ্তয )।

(গ)

িরমত অথ থ ফছদযয ভমবমত্তক কভথমযকল্পনা অনুমাী প্রকল্প ফাস্তফান কাম থক্রভ ত্বযামিত কযদত
দফ(কাম থাদথ থ: প্রকল্প মযিারক ও তত্ত্বাফধাক প্রদকৌরী, িানী যকায প্রদকৌর অমধদপ্তয )।

(ঘ)

প্রকদল্পয আওতা মনভথাণাধীন ইউমনন ভূমভ অমপমূদয অফিান ও ফছযমবমত্তক তামরকা পটকম
ভন্ত্রণারদ দামখর কযদত দফ (কাম থাদথ থ: প্রকল্প মযিারক ও তত্ত্বাফধাক প্রদকৌরী, িানী যকায প্রদকৌর
অমধদপ্তয )।

(৭) Vertical Extension of Land Administration Training Centre (LATC) Hostel
Bhaban from 5th to 11th floor প্রকল্পঃ

উ প্রধান ফদরন, ভূমভ চফা প্রদাদনয াদথ ম্পৃক্ত কভথকতথা কভথিাযীদদয প্রমযণ প্রদান, যভতা বৃমদ্ধ, আফান
সুদমাগ সুমফধা প্রদান, ভূমভ চফা াংক্রান্ত প্রমযদণয ভাদনান্নন এফাং ভূমভ চফা ত্বযামিতকযদণয রদযয এ প্রকল্পটি
ফাস্তফামত দচ্ছ। এ প্রকদল্পয আওতা িরমত অথ থ ফছদয ৯.২৮ চকাটি টাকা ফযাদ্দ যদদছ। প্রকদল্পয আওতা
চদেম্বয’১৮ ম থন্ত চকান অথ থ ছাড় এ ব্য কযা ম্ভফ মন কাযণ ইদতাভদে(জুন ২০১৮ ভদ) উক্ত প্রকদল্পয
ফাস্তফান চভাদ চল দ চগদছ। উ প্রধান ফদরন, আইএভইমড’য সুামযদয মবমত্তদত ভাননী ভন্ত্রীয অনুদভাদনক্রদভ
উক্ত প্রকদল্পয ব্য বৃমদ্ধ ব্যমতদযদক ফাস্তফান চভাদ ১ ফছয বৃমদ্ধ কদয ভন্ত্রণার দত ত্র চপ্রযণ কযা দদছ। প্রকদল্পয
চবৌত অগ্রগমত ম্পদকথ মনফ থাী প্রদকৌরী, গণপূতথ অমধদপ্তয ফদরন, এ প্রকদল্পয আওতা ইদতাভদে ফগুদরা ছাদ
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ঢারাই ম্পন্ন দদছ এফাং ইন্টাযনার কাম থক্রভ িরভান যদদছ। বা অফমত কযা  চম, িরমত অথ থ ফছদযয
ভমবমত্তক কভথমযকল্পনা অনুমাী প্রকল্প ফাস্তফান কাম থক্রভ ত্বযামিত কযদত দফ।
মদ্ধান্তঃ
(ক)

িরমত অথ থ ফছদযয ভমবমত্তক কভথমযকল্পনা অনুমাী প্রকল্প ফাস্তফান কাম থক্রভ ত্বযামিত কযদত
দফ(কাম থাদথ থ: প্রকল্প মযিারক ও মযিারক, ভূমভ প্রান প্রমযণ চকন্দ্র)।

৫। ২০১৮-১৯ অথ থ ফছদযয এমডমদত বুজ াতা অন্তভুথক্ত প্রকল্পমূদয ওয আদরািনাঃ
উ প্রধান বাদক জানান চম, ২০১৮-১৯ অথ থ ফছদযয এমডময বুজ াতা ভূমভ ভন্ত্রণারদয আওতা ১১টি নতুন
প্রকল্প অন্তভুথক্ত যদদছ। নতুন প্রকল্পগুদরা মডমম প্রণন এফাং অনুদভাদদনয মফলদ কী কী দদয গ্রণ কযা দদছ
তা মনম্নরূ:
ক্রমভক
১.

২.

৩.

প্রকদল্পয নাভ

অগ্রগমত

চটযঃ ল্লী উন্নন ও প্রমতিান
ভূমভ ব্যফিানা অদটাদভন গত ০৫/০৯/২০১৮ তামযদখ প্রকদল্পয মডমম অনুদভাদদনয মনমভত্ত
প্রকল্প
মযকল্পনা কমভদন চপ্রযণ কযা দদছ। গত ২৪/০৯/২০১৮ তামযদখ
এযাদপ্রইজার বা অনুমিত দদছ।
মডমজটার দ্ধমতদত ভূমভ জময উক্ত প্রকদল্পয মডমময উয গত ১২/০৬/২০১৮ তামযদখ প্রকল্প মািাই
কযায জন্য ভূমভ চযকড থ ও কমভটিয বা অনুমিত দদছ। মািাই কমভটিয মদ্ধান্ত প্রমতপরন
থ
জময অমধদপ্তদযয মডমজটার াদদযয পুনগঠিত
মডমময জনফর মনধ থাযদণয রদযয গত
দ্ধমতদত জময মযিারনায ১৮/০৯/২০১৮ তামযদখ অথ থ ভন্ত্রণারদ চপ্রযণ কযা দদছ। গত
যভতা বৃমদ্ধকযণ প্রকল্প
০৭/১০/২০১৮ তামযদখ জনফর কমভটিয বা অনুমিত দদছ।
Establishing
গত 16/08/2017 তামযদখ উক্ত প্রকদল্পয মডমম অনুদভাদদনয
Integrated
Digital
মনমভত্ত মযকল্পনা কমভদন চপ্রযণ কযা দর গত 24/09/2017 ও
Network in the Case
05/10/2017 তামযদখ আন্তঃভন্ত্রণার প্রদজট এযাদপ্রইজার বা
Application
থ
Management System অনুমিত । এযাদপ্রইজার বায মদ্ধান্ত প্রমতপরন াদদয পুনগঠিত
(CAMS) of All Land & মডমম এখনও ভন্ত্রণারদ াওা মামন।
Land Revenue Adalats
of Bangladesh.

কামযগময প্রকল্প
৪.

মডমজটার
দ্ধমতদত
ভূমভ গত ১৭/০৯/২০১৮ তামযদখ উক্ত প্রকল্পটি ফাস্তফাদনয জন্য ভূমভ
জমযদয ভােদভ ৩টি মটি ভন্ত্রণার দত প্রামনক অনুদভাদন চদা দদছ। জনপ্রান
কদথাদযন, ১টি চৌযবা এফাং ভন্ত্রণার দত প্রকল্প মযিারক মনদাগ কযা দদছ।
২টি গ্রাভীণ উদজরায মডমজটার
ভূমভ ব্যফিানা দ্ধমত িান
প্রকল্প
চটযঃ ামন ম্পদ
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৫.

৬.

৭.

৮.

৯.

১০.

১১.

চভৌজা ও প্লট মবমত্তক জাতী গত ০৩/০১/২০১৮ তামযদখ মিফ ভদাদদয বামতদত্ব অনুমিত
মডমজটার ভূমভ চজামনাং প্রকল্প
বায মদ্ধান্ত চভাতাদফক উক্ত প্রকদল্পয মডমম ভূমভ চযকড থ ও জময
অমধদপ্তদযয ভােদভ ভন্ত্রণারদ চপ্রযণ কযদত দফ এফাং উক্ত প্রকল্পটি
ভূমভ চযকড থ ও জময অমধদপ্তয ফাস্তফান কযদফ। মদ্ধান্ত চভাতাদফক
এখনও প্রকদল্পয মডমম াওা মামন।
উদজরা ম থাদ খা পুকুয ভূমভ াংস্কায চফাড থ দত উক্ত প্রকদল্পয মডমম াওা চগদছ। মডমম’য
াংযযণ ও চৌদম থফধ থন প্রকল্প
উয মকছু ম থদফযণ মযরমযত দদছ। উক্ত ম থদফযণগুদরা
থ
প্রমতপরন াদদযয পুনগঠিত
মডমম চপ্রযদণয জন্য গত
০৪/০১/২০১৮ তামযদখ চিাযম্যান, ভূমভ াংস্কায চফাডদথ ক ফরা দদছ।
চটযঃ চবৌত মযকল্পনা, ামন
যফযা ও গৃাণ
ঢাকা ভানগযীয মছন্নমূর গত ২৭/০৪/২০১৭ তামযদখ প্রকদল্পয মডমম অনুদভাদদনয জন্য
ফমস্তফাী ও মনম্নমফত্তদদয ফহুতর মযকল্পনা কমভদন চপ্রযণ কযা দদছ। প্রকদল্পয উয গত
মফমষ্ট বফদন পুনফ থান (২ ১৯/১০/২০১৭ তামযদখ প্রকল্প মূল্যান কমভটিয বা অনুমিত দদছ।
ম থা) প্রকল্প
প্রকল্প মূল্যান কমভটি বায মদ্ধান্ত প্রমতপরন কদয মডমম ভন্ত্রণারদ
দামখর কযা দদছ। প্রকল্প মূল্যান কমভটিয মদ্ধান্ত চভাতাদফক
পুযাতন বফনগুদরায উধ্বমুখী ম্প্রাযদণয উদমামগতা মনরূদনয
রদযয একটি চটকমনকযার কমভটি গঠন কযা দদছ।
২০টি
চজানার/মযমবনার উক্ত প্রকদল্পয মডমম উয গত ১৭/১০/২০১৭ তামযদখ প্রকল্প মািাই
থ
চদটরদভন্ট অমপদয চবৌত কমভটিয বা অনুমিত দদছ। বায মদ্ধান্ত চভাতাদফক পুনগঠিত
অফকাঠাদভা উন্নন প্রকল্প
মডমম চপ্রযদণয জন্য ভামযিারক, ভূমভ চযকড থ ও জময
অমধদপ্তযদক ফরা দদছ। নক্সা চপ্রযদণয জন্য িাতয অমধদপ্তযদক ত্র
চদা দদছ।
ভূমভ চযকড থ ও জময গত ১৬/০১/২০১৭ তামযদখ প্রকদল্পয মািাই কমভটিয বা অনুমিত
অমধদপ্তদযয আওতাধীদন একটি দদছ। গত ২৭/০৮/২০১৭ তামযদখ অথ থ মফবাগ কর্তক
থ জনফর
িাী প্রমযণ একাদডভী িান অনুদভামদত দদছ। গত ১৭/০১/২০১৮ তামযদখ মিফ ভদাদদয
প্রকল্প
বামতদত্ব মযকাস্ট মডমময উয একটি ম থাদরািনা বা অনুমিত
থ
দদছ। ম থাদরািনা বায মদ্ধান্ত চভাতাদফক পুনগঠিত
মডমম
চপ্রযদণয জন্য ভামযিারক, ভূমভ চযকড থ ও জময অমধদপ্তযদক ফরা
দদছ।
মফবাগী ভূমভ প্রান প্রমযণ গত ২২/০৩/২০১৮ তামযদখ প্রকদল্পয মডমম অনুদভাদদনয জন্য
চকন্দ্র মনভথাণ প্রকল্প
মযকল্পনা কমভদন চপ্রযণ কযা দদছ। গত ২০/০৫/২০১৮মি. তামযদখ
উক্ত প্রকদল্পয উয মইম বা অনুমিত দদছ। প্রকল্প মূল্যান
থ মডমম ভন্ত্রণারদ
কমভটি বায মদ্ধান্ত প্রমতপরন াদদযয পুনগঠিত
দামখর কযায জন্য গত ১৯/০৭/২০১৮ তামযদখ মযিারক, ভূমভ প্রান
প্রমযণ চকন্দ্রদক ফরা দদছ। উদল্লখ্য, মইম বা উক্ত প্রকদল্পয
ফাস্তফানকাযী াংিা মদদফ এরমজইমড’য মযফদতথ pwdচক
মনধ থাযণ কযায জন্য মদ্ধান্ত গৃমত দদছ। চ চভাতাদফক
ফাস্তফানকাযী াংিা মদদফ pwd এফাং িাতয অমধদপ্তয কর্তক
থ
নক্সা প্রণন কদয ২০/০৫/২০১৮ তামযদখ অনুমিত বায মদ্ধান্ত
থ মডমম ্রুতত ভন্ত্রণারদ দামখর কযদত দফ।
চভাতাদফক পুনগঠিত
ভূমভ চযকড থ ও জময অমধদপ্তয, প্রকদল্পয মডমম এখনও াওা মামন।
ঢাকা চদটরদভন্ট, মদাযা
চদটরদভন্ট এফাং চদটরদভন্ট
চপ্রদয কভথকতথা/কভথিাযীদদয
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জন্য নতুন আফামক বফন
মনভথাণ প্রকল্প
মদ্ধান্তঃ চম কর প্রকদল্পয মডমম প্রণন কযা মন, চ কর প্রকদল্পয মডমম প্রণন কদয ত্ত্বয ভন্ত্রণারদ
চপ্রযদণয জন্য াংমিষ্ট াংিাদক অনুদযাধ কযা দরা।
৬। আয চকান আদরািনা না থাকা উমিত করদক ধন্যফাদ জামনদ বায ভামপ্ত চঘালণা কযা ।

স্বাযমযত/২২/১০/২০১৮
(াভসুয যভান যীপ, এভ.ম.)
ভন্ত্রী
ভূমভ ভন্ত্রণার
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