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ɛথম অΒায়  

এক নজের ӏিম মˈণালয় এবং এর দ̟ র ও অিধদ˖রসӒহ 

Ｉ.Ｉ حجمخمش  ممعجمتممشممع

বাংলােদশ ҍিষ ɛধান ǯদশ। ҍিষ হেʑ এ ǯদেশর অΓতম জাতীয় আেয়র অΓতম উৎস এবং Ҽই-
Ҹতীয়াংশ মাӂেষর জীিবকার অবলͯন। তাই এ ǯদেশর ӏিম ও পািন স˫েদর ̶Ͱ͉ অপিরসীম। ӏিম একɪ 
ǯমৗিলক ɛাҍিতক স˫দ যা মাӂেষর িনতɇ ɛেয়াজনীয় খাΑɘΕ, িশ˾পΏ, ǯভাগ-িবলাস, ·া̝ɇ রɻার 
উপকরণ ইতɇািদর Ӓল উৎস। জনসংা Ӎিʺর কারেণ আমােদর এ ̶Ͱ͉ӆণ ȟ স˫দ িদন িদন ɥাস পােʑ। 
অথ ȟৈনিতক অɊগিতর সােথ সােথ নগরায়েনর ɛবণতা বাড়েছ, িশ˾ায়েনর পিরিধ Ɉমশঃ Ӎিʺ পােʑ, রা̜াঘাট, 
হাসপাতাল, িশɻা ɛিত̎ােনর Ɉমাগত স˩সারেণর ফেল মাথািপҜ জিমর পিরমাণ Ɉেমই সং̲িচত হেʑ। 
̶Ͱ͉ӆণ ȟ এ স˫েদর কায ȟকর Εবহার সɬক পিরক˾নার উপর অেনকাংেশ িনভ ȟরশীল। তাই একɪ যথাযথ 
পিরক˾না ও নীিতর মাΒেম এ ɛাҍিতক স˫েদর ӟ̎ ুΕবহার তথা সীিমত ӏিমর সেব ȟাʯম Εবহার ӟিনি̃ত 
করা স˯ব হেব। ইেতামেΒ এ িবষেয় ӏিম মˈণালয় হেত ӏিম Εবহার নীিতমালা ɛণয়ন করা হেয়েছ। 

জািতর িপতা বʊবт ǯশখ ӑিজӋর রহমান-এর ǯনҸে͉ মহান ӑিɳӔেʺর মাΒেম ১৯৭১ সােল 
বাংলােদশ ·াধীন হওয়ার পর ӏিম সংɈাˉ সকল কায ȟািদ স˫াদেনর জΓ একɪ ӆণ ȟাʊ মˈণালয় গঠন করা 
হয়। বতȟমােন ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖র, ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ, ӏিম আপীল ǯবাড ȟ, ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ 
ǯকˌ এবং িহসাব িনয়ˈক (রাজ·) দ˖র ӏিম মˈণালয় এর অধীেন কাজ করেছ। িবভাগীয় পয ȟােয় কিমশনার, 
ǯজলা পয ȟােয় কােলɰর (ǯজলা ɛশাসক), অিতিরɳ ǯজলা ɛশাসক (রাজ·), ǯরিভিনউ ǯডӅɪ কিমশনার, Ιা˅ 
অɇা̲িজশন অিফসার,  উপেজলা পয ȟােয় সহকারী কিমশনার (ӏিম), ইউিনয়ন পয ȟােয় ইউিনয়ন ӏিম সহকারী 
কম ȟকতȟা (তহশীলদারগণ) ӏিম সংɈাˉ কায ȟািদ স˫াদেন িনেয়ািজত রেয়েছন। সামিɊকভােব ӏিম মˈণালয় 
এর কায ȟɈমেক িতনভােগ ভাগ করা যায়। এ̶েলা হেʑঃ  

১. নীিত িনধ ȟারণী কায ȟɈম  

২. সং̖ারӒলক কায ȟɈম   

৩. উˑয়নӒলক কায ȟɈম। 

এছাড়াও ӏিম উˑয়ন কর ও রাজ· আদায়, খাস জিম Εব̝াপনা ও বেˍাব̜, জলমহাল Εব̝াপনা, 
ӏিম অিধɊহণ ও Έ̲ম দখল, ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ এবং ӏিম সংি̈̌ কম ȟকতȟা/কম ȟচারীেদর ɛিশɻণ ইতɇািদ 
িবষয় মˈণালেয়র িনয়িমত কায ȟɈম িহেসেব গΏ।  ӏিম আইন ও িবিধ ɛণয়ন, ӏিমহীন িছˑӒল জনেগা̎ীর 
Ӆনব ȟাসন, ӏিম ǯজািনং কায ȟɈম, উপেজলা ও ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟাণ ও ǯমরামত, ӏিম ǯরকড ȟ 
আҿিনকীকরণ, জনসাধারণেক ·˾তম সমেয় ӏিম সংɈাˉ তΐািদ সরবরাহ কায ȟɈম ӏিম মˈণালয় কҸȟক 
স˫ািদত হয়। 
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১.২ মˈণালেয়র সংিɻ˖ পিরিচিত: 

১৯৫০ সেন রা̋ীয়  অিধɊহণ এবং ɛজা·͉ আইন পােশর মাΒেম জিমদারী ɛথার িবӗি˖র পর ӏিম 
রাজ· আদায় ও ӏিমর ӟ̎ ুΕব̝াপনার জΓ সরকার রাজ· িবভাগ (Revenue Department) 
ӡি̌ কের। তৎকালীণ রাজ· িবভাগেক সহায়তা করার জΓ  ɛােদিশক সরকােরর অধীেন ǯবাড ȟ অব ǯরিভিনউ 
নােম একɪ উʎ পয ȟােয়র ǯবাড ȟ গঠন করা হয়। বাংলােদশ ·াধীন হওয়ার পর ӏিম সংɈাˉ সকল কায ȟািদ 
স˫াদেনর জΓ একɪ ӆণ ȟাʊ মˈণালয় গঠন করা হয়। িবভাগীয় পয ȟােয় কিমশনার, ǯজলা পয ȟােয় কােলɰর 
(ǯজলা ɛশাসক), মহ̲মা পয ȟােয় মহ̲মা ɛশাসক, থানা পয ȟােয় সােকȟল অিফসার (রাজ·) ও ইউিনয়ন পয ȟােয় 
তহিসলদারগণ ӏিম সংɈাˉ কাজ করেতন। বাংলােদশ ·াধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সেন এ মˈণালেয়র 
নামকরণ করা হয় “ӏিম ɛশাসন এবং ӏিম সং̖ার” মˈণালয়।  

১৯৭৫ সেন এই মˈণালেয়র Ӆনঃনামকরণ কের রাখা হয় আইন ও সং̖ার মˈণালয় যার Ҽইɪ 
িবভাগ িছল যথাঃ 

  (ক) আইন এবং সংসদ িবষয়ক িবভাগ। 

  (খ) ӏিম ɛশাসন এবং ӏিম সং̖ার িবভাগ। 

১৯৭৬ সেন এই মˈণালেয়র Ӆন নামকরণ করা হয় ӏিম ɛশাসন, ̝ানীয় সরকার, প̂ী উˑয়ন ও 
সময়ায় মˈণালয়। ১৯৭৮ সেন Ӆনরায় পিরবত ȟন কের নামকরণ করা হয় ӏিম ɛশাসন এবং ӏিম সং̖ার 
মˈণালয়। ১৯৮২ সেন এই মˈণালেয়র নাম নҶনভােব রাখা হয় ӏিম সং̖ার, আইন ও সংসদ িবষয়ক 
মˈণালয়। ১৯৮৪ সােল Ӆনরায় এই মˈণালয়েক নামকরণ করা হয় “ӏিম ɛশাসন ও ӏিম সং̖ার মˈণালয়”। 
পরবত̭েত ১লা মাচ ȟ ১৯৮৭ সােল নামকরণ করা হয় “ӏিম মˈণালয়” যা এখেনা বলবৎ আেছ। 

১.৩ মˈণালেয়র িমশন-িভশন  

১.৩.১ ͱপক˾ (Vision) 

দɻ, ·ʑ এবং জনবাːব ӏিম Εব̝াপনা। 

 
১.৩.২ অিভলɻɇ (Mission) 

(১) ·ʑ, দɻ, আҿিনক ও ǯটকসই ӏিম Εব̝াপনার মাΒেম ӏিমর সেব ȟাʯম Εবহার এবং ӏিম সংɈাˉ 
জনবাːব ǯসবা িনি̃তকরণ। 
(২) িবʗানিভিʯক ও উˑয়ন ɛӔিɳ Εবহােরর মাΒেম  ӏিম Εব̝াপনার আҿিনকায়ন। 
ҍিষ জিম সংরɻণ,পিরেবশ উˑয়ন, খাΑ িনরাপʯা ӟরɻা ও দািরɘ িবেমাচেনর মাΒেম আথ ȟ-সামািজক 
উˑয়ন। 
(৩) অҍিষ জিমর ӟপিরকি˾ত Εবহােরর মাΒেম বত ȟমান ও ভিবΜৎ জনেগা̎ীর বােসাপযাগী পিরেবশ ӡি̌ 
ও জলবাө পিরবত ȟেনর Ңিঁক ɥাস। 
(৪) ӏিম িবষয়ক সমΝার সমাধান। 
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১.৪ ǯকৗশলগত উেʸΚসӒহ (Strategic Objectives)  

১.৪.১ মˈণালয়/িবভােগর ǯকৗশলগত উেʸΚসӒহ 

১. ӟ̎ু ӏিম ও ӏিম রাজ· Εব̝াপনা  
২. দɻ ও কায ȟকর ӏিম·͉ Εব̝াপনা  
৩. ӏিমহীন ও Ғহহীন পিরবােরর Ӆনব ȟাসন  
৪. ӏিমর সেব ȟাʯম Εবহার িনি̃তকরণ  

১.৪.২ আবিΚক ǯকৗশলগত উেʸΚসӒহ 

১. কায ȟপʺিত, কম ȟপিরেবশ ও ǯসবার মােনাˑয়ন  
২. আিথ ȟক ও স˫দ Εব̝াপনার উˑয়ন  
৩. জাতীয় ʹʺাচার ǯকৗশল ও তΐ অিধকার বা̜বায়ন ǯজারদারকরণ  
৪. বািষ ȟক কম ȟস˫াদন ҙিɳ বা̜বায়ন ǯজারদারকরণ  

১.৪.৩ কায ȟাবিল 

১. ӏিম·͉ ও মািলকানা সংরɻণ;  
২. ӏিম রাজ· িনধ ȟারণ ও আদায়;  
৩. খাস, অিপ ȟত ও পিরতɇɳ স˫িʯ Εব̝াপনা;  
৪. ӏিম জিরপ, Ζাপ ও খািতয়ান ɛͼত করণ;  
৫. সায়রাত মহাল Εব̝াপনা;  
৬. অভɇˉরীণ ও আˉজȟািতক সীমানা সমΝা িন̑িʯ, সীমানা িপলার ǯমরামত ও সংরɻণ;  
৭. ӏিম অিধɊহণ ও Έ̲ম দখল; এবং  
৮. আইনসӒহ Ӕেগাপেযািগকরণ।  
 

 
ছিব ১.১: ǯদশΕাপী ӏিম ǯসবা স˖াহ এবং ӏিম উˑয়ন কর ǯমলা ২০১৯ 

Ӎহ̡িতবার, ১১ এিɛল, ২০১৯ তািরেখ মাননীয় ӏিমমˈী সাইӈʕামান ǯচৗҿরী রাজধানীর ǯস̶ন বািগচা̝ বাংলােদশ িশ˾কলা 
একােডিম কমে˚েɼ অবি̝ত জাতীয় িচɖশালায় ঢাকা িবভাগীয় কিমশনার এবং ǯজলা ɛশাসেকর কায ȟালেয়র ǯযৗথ উেΑােগ, 
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‘ӏিম ǯসবা স˖াহ এবং ӏিম উˑয়ন কর ǯমলা ২০১৯’ উপলেɻ ̝ািপত ঢাকা মহানগরী অʙেলর ӏিম ǯসবা কɇাে˫র উে͏াধন 
কেরন। এর আেগ িবভাগীয় কিমশনার অিফস ǯথেক িশ˾কলা একােডিম পয ȟ̄  একɪ ӟসিʕত র ɇািলর ǯনҸ͉ ǯদন ӏিমমˈী। 
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চাট ȟ ১.১: ӏিম মˈণালেয়র অগ ȟােনাɊাম 
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১.৬ ӏিম মˈণলােয়র িবিভˑ শাখার দািয়͉/ কায ȟাবলীঃ 

১.৬.১ খাসজিম 

(ক) খাসজিম-১ 

 অҍিষ খাস জিম বেˍাব̜ নীিত / আইন সংɈাˉ কাজ; 

 অҍিষ খাস জিম বেˍাব̜ (ঢাকা, Ҏলনা, িসেলট ও ময়মনিসংহ িবভাগ); 

 িপ ও ৯৮ এবং িপ ও ১৩৫/৭৩ সংɈাˉ যাবতীয় কায ȟাবলী; 

 পাহািড় খাস জিম স˫িক ȟত িবষয়ািদ; 

 আˉঃমˈণালয় খাস জিম স˫িক ȟত িবষয়ািদ; 

 বনায়েনর জΓ খাস জিম বেˍাব̜ (ঢাকা, চʞɊাম, িসেলট ও ময়মনিসংহ িবভাগ); 

 চা বাগােনর জিম বেˍাব̜ ও চা বাগান সংɈাˉ নীিতমালা; 

 অҍিষ খাসজিম ও চা বাগান িবষয়ক আইন/িবিধ/নীিতমালা ɛণয়ন ও সংেশাধন। 

(খ) খাসজিম-২ 

 অҍিষ খাস জিম বেˍাব̜ (রাজশাহী, চʞɊাম, বিরশাল ও রংӅর িবভাগ); 

 ҍিষ খাস জিম বেˍাব̜ সংɈাˉ জাতীয় িনব ȟাহী কিমɪ গঠন ও সভা সংɈাˉ িবষয়ািদ; 

 ӏস˫িʯ জবর দখল সংɈাˉ যাবতীয় িবষয়; 

 বনায়েনর জΓ খাস জিম বেˍাব̜ (রাজশাহী, Ҏলনা, বিরশাল ও রংӅর িবভাগ); 

 ҍিষ খাসজিম িবষয়ক আইন/িবিধ/নীিতমালা ɛণয়ন ও সংেশাধন; 

১.৬.২ ɛশাসন- 

(ক) ɛশাসন-১  

 মˈণালেয়র িনজ· এবং পদায়নҍত কম ȟকত ȟা / কম ȟচারীেদর চাকির, Ҝɪ, ǯবতন ভাতািদ, এিসআর 
সংরɻণ; 

 সং̝াপন সংɈাˉ যাবতীয় কায ȟাবলী; 

 ǯসবাӒলক কায ȟাবলী; 

 িচɬপɖ Εব̝াপনা, পির̊ার-পিরʑˑতা, অিফস ǯ̌শনারী, ɛেটাকল এবং Ɉয় সংɈাˉ কাজ; 

 মˈণালেয়র সমͧয় সভা সংɈাˉ যাবতীয় িবষয়ািদ; 

 জনɛশাসন মˈণালয় ǯথেক কম ȟকত ȟােদর পদায়ন সংɈাˉ িবষয়ািদ;  

 মˈণালেয়র ǯ̙ার ও ǯরকড ȟ-Ͱম Εব̝াপনা ।  

(খ) ɛশাসন-২ (মাঠ ɛশাসন) 

 মাঠ পয ȟােয় সকল দ˖েরর সং̝াপন সংɈাˉ কায ȟাবলী; 

 মাঠ পয ȟােয়র ǯসেটলেম˂ ও Ζােনজেম˂ সাইেডর কম ȟকত ȟা/ কম ȟচারীেদর িনেয়াগ, পেদাˑিত ও 
বদলী সংɈাˉ কায ȟাবলী; 

 মাঠ ɛশাসেন সকল দ˖েরর সাংগঠিনক কাঠােমা / িনেয়াগিবিধ সংɈাˉ কায ȟাবলী; 

 ӏিম সং̖ার ǯবােড ȟর ɛশাসিনক িবষয়ািদ; 
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 ǯকাট ȟ অব ওয়াড ȟস, ǯদেবাʯর স˫িʯ, ওয়াকফ ও ɑাি̌ স˫িʯর Εব̝াপনা; 

 মাঠ পয ȟােয়র পিরদশ ȟন ɛিতেবদেনর উপর Εব̝া Ɋহণ; 

 ӏিম সং̖ার কম ȟӠিচ সংɈাˉ কায ȟাবলী। 

(গ) ɛশাসন-৩ (ɛিশɻণ, ӛʉলা ও ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ) 

 ̝ানীয় ও ǰবেদিশক ɛিশɻণ সংɈাˉ; 

 মˈণালয় ও মাঠ ɛশাসেনর ১ম ǯɢণী (নন কɇাডার), ২য়, ৩য় ও ৪থ ȟ ǯɢিণর কম ȟকত ȟা/কম ȟচারীেদর 
ӛʉলতাজিনত কায ȟɈম;   

 িহসাব িনয়ˈক ও মাঠ ɛশাসেনর ১ম ǯɢণী (নন কɇাডার) ও ২য় কম ȟকত ȟা/কম ȟচারীেদর 
ӛʉলতাজিনত কায ȟɈম;   

 ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকেˌর ɛিশɻণ কায ȟɈম। 

(ঘ) লাইেɝরী 

 লাইেɝরী সংɈাˉ কায ȟɈম। 

১.৬.৩ সায়রাত- 

 (ক) সায়রাত-১  

 জলমহাল নীিত ও এর আওতাধীন সকল কায ȟাবলী;  

 জলমহাল হ̜াˉর সংɈাˉ িবষেয় িবিভˑ মˈণালেয়র সােথ আˉঃমˈণালয় ǰবঠক;  

 (খ) সায়রাত-২ 

 লবণমহাল/পাথরমহাল ও ǯবাটমহাল সংɈাˉ যাবতীয় িবষয়ািদ; 

 লবণ চােষর জিম সংɈাˉ িবষয়ািদ;  

 হাটবাজার Εব̝াপনা ও বেˍাব̜ সংɈাˉ িবষয়ািদ; 

 িচংড়ী মহাল ও অΓাΓ মহাল সংɈাˉ িবষয়ািদ; 

 সায়রাত সংɈাˉ আইন িবিধ ও নীিতমালা সংেশাধন।  
 

১.৬.৪ আইন-  

(ক) আইন-১ 

 মামলা সংɈাˉ িবষয়ািদ (ঢাকা, Ҏলনা, বিরশাল ও ময়মনিসংহ িবভাগ); 

 ɛশাসিনক ɑাইӋɇনাল সংɈাˉ িবষয়; 

 সরকাির ǯকৗঁӟিল/আইন অিফসার িনেয়াগ সংɈাˉ  (ঢাকা, Ҏলনা, বিরশাল ও ময়মনিসংহ িবভাগ); 

 সিলিসটর উইং ও এটন̭ ǯজনােরল  অিফেসর সেʊ ǯযাগােযাগ;  

 নামজাির ও জমাভাগ সংɈাˉ কাজ (ঢাকা, Ҏলনা, বিরশাল ও ময়মনিসংহ িবভাগ)। 

(খ) আইন-২  

 মামলা সংɈাˉ িবষয়ািদ (রাজশাহী, িসেলট, রংӅর ও চʞɊাম িবভাগ);  

 ɛশাসিনক ɑাইӋɇনাল সংɈাˉ িবষয়; 

 সরকাির ǯকৗঁӟিল/আইন অিফসার িনেয়াগ সংɈাˉ  (রাজশাহী, িসেলট, রংӅর ও চʞɊাম িবভাগ); 
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 সিলিসটর উইং ও এটন̭ ǯজনােরল  অিফেসর সেʊ ǯযাগােযাগ;  

 নামজাির ও জমাভাগ সংɈাˉ কাজ (রাজশাহী, িসেলট, রংӅর ও চʞɊাম িবভাগ); 

 আইন/িবিধ/নীিতমালা/Ζাӂয়াল ɛণয়ন ও সংেশাধন।  

(গ) আইন-৩  

 ӏিম উˑয়ন কর সংɈাˉ িবষয়ািদ; 

 সাɪ ȟিফেকট মামলা সংɈাˉ িবষয়ািদ; 

 ӏিম Εবহার নীিত / আইন সংɈাˉ যাবতীয় কায ȟাবলী;  

 মাঠ পয ȟােয় অিফেসর জΓ ফরম সংɈাˉ িবষয়ািদ;  

 ӏিম আপীল ǯবােড ȟর ɛশাসিনক কায ȟাবলী; 

 িবিভˑ মˈণালয়/িবভাগ কҸȟক আইন/িবিধ/নীিতর ɛণয়েনর িবষেয় মতামতىجس 

(ঘ) আইন-৪  

 অিপ ȟত স˫িʯ/পিরতɇɳ স˫িʯ/ িবিনময় স˫িʯ সংɈাˉ িবষয়ািদ; 

 অিপ ȟত স˫িʯর বােজট ǯথেক অথ ȟ ছাড়করণ ও অথ ȟΕয়;  

 অিপ ȟত স˫িʯ ǯসল এবং যাবতীয় কায ȟাবলী; 

 িভ, িপ ǯকৗӟলী িনেয়াগ সংɈাˉ কায ȟɈম; 

 মামলা সংɈাˉ ডাটােবজ ɛণয়ন।  

১.৬.৫ বােজট ও িনরীɻা 

(ক) বােজট ও অিডট শাখা 

 ӏিম মˈণালয় ও সংӔɳ সকল দ˖র/অিধদ˖েরর বােজট সংɈাˉ িবষয়ািদ; 

 ӏিম মˈণালয় এবং মˈণালয়াধীন দ˖র সӒেহর উˑয়ন ও অӂˑয়ন বােজট ɛণয়ন সংɈাˉ; 

 Ғহ িনম ȟাণ/ মটর সাইেকল / মটর কার / কি˫উটার অিɊম স˫িক ȟত যাবতীয় িবষয়; 

 মˈণালেয়র ও মাঠ পয ȟােয়র অিডট আপিʯ ও িন̑িʯ সংɈাˉ; 

 ইউিনয়ন ӏিম অিফস ǯমরামত সংɈাˉ বােজট বরাʸ-করণ; 

 িহসাব িনয়ˈক (রাজ·) দ˖েরর ɛশাসিনক িবষয়ািদ। 

(খ) কাউি˓ল ও সমͧয় শাখা 

 জাতীয় সংসদ স˫িক ȟত যাবতীয় কায ȟাবলী; 

 জাতীয় সংসেদর কাউি˓ল অিফসােরর যাবতীয় দািয়͉; 

 পাবিলক একাউ˂স কিমɪর যাবতীয় দািয়͉; 

 সংসদীয় ̝ায়ী কিমɪ সংɈাˉ যাবতীয় িবষয়; 

 মিˈসভা ǰবঠক, ǯজলা ɛশাসক সে˰লন, িবভাগীয় কিমশনারেদর সমͧয় সভা; 

 (গ) িহসাব শাখা 

 মˈণালেয়র কম ȟকত ȟা/ কম ȟচারীেদর সকল ɛকার িবল ɛͼতকরণ; 

 ৩য় এবং ৪থ ȟ ǯɢণীর কম ȟচারীেদর িডিডও, আয়ন-Εয়ন কম ȟকত ȟা, সািভ ȟস Ӌক হালনাগাদ করণ 
সংɈাˉ যাবতীয় কায ȟাবলী; 

 িসিজএ অিফেসর সােথ িহসাব িমল করণ সংɈাˉ যাবতীয় কায ȟাবলী। 



 

9 

১.৬.৬ জিরপ  

(ক) জিরপ – ১  

 ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖েরর ɛশাসিনক কায ȟাবলী; 

 সহকারী ǯসেটলেম˂ অিফসার/উপসহকারী ǯসেটলেম˂ অিফসার কম ȟকত ȟাসহ অΓাΓ ɛশাসিনক ও 
অথ ȟৈনিতক িবষয়ািদ; 

 জিরপ িবভােগর কম ȟচারীেদর ӛʉলা সংɈাˉ কাজ;  

 ǯসেটলেম˂ নীিতমালা িনধ ȟারণ িবষয়ক কায ȟাবলী; 

 ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖েরর বােজট ও অথ ȟ বরাʸ সংɈাˉ যাবতীয় কায ȟাবলী।   

(খ) জিরপ – ২  

 জিরপ সংɈাˉ যাবতীয় কায ȟাবলী (জিরপ কম ȟӠিচ অӂেমাদন, ӆেব ȟর জিরেপর সােথ বত ȟমান জিরেপর 
Ҷলনা, জিরপ কায ȟɈেম অথ ȟ বরাʸ চলমান জিরেপর মিনটিরং ইতɇািদ;  

 আˉেজলা সীমানা িনধ ȟারন সংɈাˉ কায ȟাবলী;  

 আˉজ ȟািতক সীমানা িনধ ȟারন সংɈাˉ কায ȟাবলী;  

 পাব ȟতɇ চʞɊােমর ӏিম কিমশন সংɈাˉ কায ȟাবলী;  

 ǯসেটলেম˂ নীিতমালা বা̜বায়ন সংɈাˉ কায ȟাবলী; 

 ǯসেটলেম˂ ǯɛেসর Ӓɘণ সংকাˉ সকল কায ȟাবলী। 

১.৬.৭ অিধɊহণ- 

(ক) অিধɊহণ-১  

 ӏিম Έ̲ম দখল/বািড় ির̲ইিজশন (ঢাকা, রাজশাহী, ময়মনিসংহ এবং রংӅর িবভাগ);  

 এল এ কি˂েজ˓ী ǯথেক যাবতীয় Εয় সংɈাˉ িবষয়; 

 ǯকˌীয় ӏিম বরাʸ কিমɪ  স˫িক ȟত িবষয়ািদ;   

 অিধɊহণ/Έ̲মদখল স˫িক ȟত আইন/িবিধ/নীিতমালা ɛণয়ন ও সংেশাধন।   

(খ) অিধɊহণ-২  

 ӏিম Έ̲ম দখল/ বািড় ির̲ইিজশন (চʞɊাম, বিরশাল, Ҏলনা ও িসেলট িবভাগ);   

 এল এ কি˂েজ˓ী ǯথেক যাবতীয় Εয় সংɈাˉ িবষয়; 

 ǯকˌীয় ӏিম বরাʸ কিমɪ  স˫িক ȟত িবষয়ািদ; 

 অিধɊহণ/Έ̲মদখল স˫িক ȟত আইন/িবিধ/নীিতমালা ɛণয়ন ও সংেশাধন। 
 

১.৬.৮ উˑয়ন 

পিরক˾না  - ১ ও ২ 

 িডিজটাল পʺিতেত ӏিম-জিরপ, ǯরকড ȟ ɛণয়ন ও সংরɻণ-ɛক˾ (১ম পয ȟায়: 
Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian 

Project) (ҟলাই’১২ হেত ҟন’১৮)  (ɛ̜ািবত ҟলাই’১২ হেত ҟন’২০); 

 ̶ʑɊাম-২য় পয ȟায় (ɶাইেমট িভকɪমস িরহɇািবিলেটশন) ɛক˾ (অেɰাবর’১৫ হেত ҟন’২০); 

 চর ǯডেভলপেম˂ এ˅ ǯসেটলেম˂ ɛক˾ (িসিডএসিপ)-৪ (জাӂয়াির’১১ হেত িডেসͯর ’১৮); 
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 ӏিম ভবন কমে˚ɼ িনম ȟাণ ɛক˾ (ҟলাই’১৫  হেত ҟন’১৮); 

 ӏিম Εব̝াপনা অেটােমশন ɛক˾; 

 িডিজটাল পʺিতেত ӏিম জিরপ করার জΓ ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖েরর িডিজটাল জিরপ 
পিরচালনার সɻমতা Ӎিʺকরণ ɛক˾; 

 উপেজলা পয ȟােয় Ӆ̲র সং̖ার ও ǯসৗˍয ȟ বধ ȟন ɛক˾; 

 ২০ɪ ǯজানাল/িরিভশনাল ǯসেটলেম˂ অিফেসর ǯভৗত অবকাঠােমা উˑয়ন ɛক˾; 

 বাজট ɛণয়ন ও আইবাস ডাটা এিˁ; 

 এডিপ, আরএডিপ ɛণয়ন এবং বািষ ȟক উˑয়ন কম ȟӠিচ পয ȟােলাচনা (এিডিপ) সভা; 

 সংসদের ɛে̆াʯর; 

 ǯজলা ɛশাসকেদর সে˰লেনর তΐ ɛদান; 

 এসিডিজ (Sustainable Developments Goals); 

 বািষ ȟক ɛিতেবদন; 

 ӏিমহীন ও Ғহহীন ǯলাকেদর তΐািদ ও িবিবধ িবষয়ািদ;  

 বত ȟমান সরকারের উে̂খেযাΌ অজ ȟন; 

 অথ ȟৈনিতক সমীɻার তΐািদ ǯɛরণ;  

 মহামাΓ রা̋পিত ভাষণ; 

 জাইকা; 

 িবিভˑ মˈণালয় হেত চািহত িবষয়ািদর উপর মতামত ǯɛরণ; 

 সংি̈̌ ɛকে˾র ১ম ǯɢিণর কম ȟকত ȟা পেদ িনেয়াগ, কম ȟকত ȟা/ কম ȟচারীেদর পদ সংরɻণ এবং 
ɛকে˾র জনবল রাজ· খােত ̝ানাˉর সংɈাˉ যাবতীয় কায ȟɈম। 

পিরক˾না - ৩ ও ৪  

 সমɊ ǯদেশ শহর ও ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟাণ ɛক˾ (ҟলাই’১৬ হেত ҟন’১৯); 

 Vertical Extension of Land Administration Training Centre 

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

ҟন’১৯); 

 উপেজলা ও ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟাণ (৬̎ পব ȟ) (ҟলাই’১৪ হেত ҟন’১৯); 

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

 িডিজটাল পʺিতেত ӏিম জিরেপর মাΒেম ৩ɪ িসɪ কেপ ȟােরশন, ১ɪ ǯপৗরসভা এবং ২ɪ Ɋামীণ 
উপেজলার িডিজটাল ӏিম Εব̝াপনা পʺিত ̝াপন ɛক˾; 

 ǯমৗজা ও ˚ট িভিʯক জাতীয় িডিজটাল ӏিম ǯজািনং ɛক˾; 

 ঢাকা মহানগরীর িছˑӒল বি̜বাসী ও িন˨িবʯেদর বΈতল িবিশ̌ ভবেন Ӆনব ȟাসন (২য় পয ȟায়) ɛক˾; 

 বাংলােদশ সােভ ȟ এ˅ ǯসেটলেম˂ ɛিশɻণ একােডমী ̝াপন ɛক˾; 

 িবভাগীয় ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকˌ িনম ȟাণ ɛক˾; 

 ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖র, ঢাকা ǯসেটলেম˂, িদয়ারা ǯসেটলেম˂ এবং ǯসেটলেম˂ ǯɛেসর 
কম ȟকত ȟা/কম ȟচারীেদর জΓ নҶন আবািসক ভবন িনম ȟাণ ɛক˾; 

 ͞ ইেকানিম সংɈাˉ তΐািদ ɛদান; 
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 মা̙ার ˚ɇান; 

 ǯড˷া ˚ɇান ২১০০ (খসড়া); 

 ই̜াͯুল ǯɛাɊাম অব একশন; 

 Ease of Doing Business; 

 িডিজটাল ǯমলা;  

 উˑয়ন ǯমলা; 

 ই-িমউেটশন সফটওয়ɇার; 

 পʙবািষ ȟক পিরক˾না; 

 সংি̈̌ ɛকে˾র ১ম ǯɢিণর কম ȟকত ȟা পেদ িনেয়াগ, কম ȟকত ȟা/ কম ȟচারীেদর পদ সংরɻণ এবং 
ɛকে˾র জনবল রাজ· খােত ̝ানাˉর সংɈাˉ যাবতীয় কায ȟɈম। 

১.৬.৯ অΓাΓ  

এিপএ  

 উˑয়ন শাখার আওতায় বািষ ȟক কম ȟস˫াদন ҙিɳ িবষয়ক কায ȟɈম; 

তΐ ɛӔিɳ  

 উˑয়ন শাখার মˈণালেয়র আইɪ সংɈাˉ সকল কায ȟɈম; 

জনসংেযাগ  

 মাননীয় মˈীর দ˖েরর আওতায় মাননীয় মˈী ও মˈণালেয়র জনসংেযাগ সংɈাˉ সকল কায ȟɈম; 

 



১.৭ বাংলােদেশর ӏিম Εব̝াপনার দ˖র

চাট ȟ ১.২: বাংলােদেশর

 িনবːন অিধদ˖র সћণ ȟভােব
এর আওতায় কাজ কের। 

 িবভাগীয় কিমশনার, অিতিরɳ
িহেসেব)-এর মাΒেম মাঠ পয ȟােয়
কিমশনার ও ǯজলা ɛশাসক মিˈপিরষদ
মˈণালেয়র কােছ দায়বʺ।   

 কােলɰেরেট ǯজলা ɛশাসেকর
হেলন ǯরিভিনউ ǯডӅɪ কােলɰর
সাɪ ȟিফেকট অিফসার (িজিসও

 উপেজলা িনব ȟাহী কম ȟকত ȟা (
কিমশনার (ӏিম)/এিস Ιা˅-
িতিন সহকারী কিমশনার (ӏিম
মিˈপিরষদ িবভােগর আওতাӎɳ

 Ιা˅ কিমশন - ৩ɪ পাব ȟতɇ 
জনসংহিতর সেʊ একɪ ҙিɳ
ধারা অӂযায়ী Ιা˅ কিমশন গঠন
িন̡িʯ। একজন অবসরɛা˖ 

ىحضممعيمحخمشممع

ىحضممعممسϴممشمحش

 محشсخمشمحشممع

ىحضчممصمحشممع

έممعىحضجحس έىحضΝجحسϻىحضممع 

ىحضيجشممع

 ىحضممعϻجحسΝىحضέ-خمشممعىحض

ىحضيجشممع

ممصممشىحضممعمحشϴممعممش

ججلخمتممعخمشخمشممع
ىحضممعمحشممشممشممعجمت
ممشممعجمت κىحضممع

έممعىحضجحس
ممشممعجمت κىحضممع

محش

ىحضممع
ممشممعجمت κىحضممع

محشمحشممع
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দ˖র-িভিʯক ͱপেরখা 

বাংলােদেশর ӏিম Εব̝াপনার দ˖র-িভিʯক ͱপেরখা 

সћণ ȟভােব আইন ও িবচার িবভাগ, ‘আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক

অিতিরɳ িবভাগীয় কিমশনার (রাজ·) ও সংি̈̌ ǯজলা ɛশাসক
পয ȟােয় ӏিম Εব̝াপনা তদারিক কেরন। ɛশাসিনক 
মিˈপিরষদ িবভােগর আওতাӎɳ এবং ӏিম িবষয়ক Εাপাের

ɛশাসেকর িনয়ˈণাধীন ӏিম িবষয়ক িবিভˑ দািয়ে͉ িনেয়ািজত
কােলɰর (আরিডিস), ӏিম অিধɊহণ কম ȟকত ȟা (এলএও

িজিসও) এবং ǯরকড ȟ Ͱম কম ȟকত ȟা। 

(ইউএনও) সরাসির ӏিম িবষয়ক কােজ স˫ɳৃ নন।
-এর কম ȟকাʨ িতিন তদারিক কেরন এবং এিস Ιাে˅র
ӏিম)-এর অিতিরɳ দািয়͉ পালন কেরন। ɛশাসিনকভােব

আওতাӎɳ ও এিস Ιা˅ ӏিম মˈণালেয়র আওতাӎɳ।  

 ǯজলায় শািমʲ ও সহ অব̝ােনর লেɻɇ ১৯৯৭ সােল 
ҙিɳ স˫ািদত হয় যা পাব ȟতɇ শািমʲ ҙিɳ নােম পিরিচত।

গঠন করা হয়। Ιা˅ কিমশেনর উেʸΚ হেʑ জমাজিম 
 হাইেকােট ȟর িবচারপিতর ǯনҸে͉ ৫ জন সদΝ িনেয় এই

ححصممعمحشϻممعىحض

ىحضممعيمحخمشممع خمتممعخمشخمشممع خمشمحشممع κججلمخضممع  خمتممعخمشخمشممع

(ϕممشمحشممعمحشϴججل)

 ممصممشىحضممعمحشϴممعممش

خمتممعخمشخمشممع

 ججلخمتممعخمشخمشممع

 ىحضممعمحشممشممشممعجمت

ممشممعجمت κىحضممع

έممعىحضجحس ϕجمتىحضممعممش 

ممشممعجمت κىحضممع

ممشممعجمت محش κىحضممع

 нممعҝىحض ىحضممع

ممشممعجمت κىحضممع

حجمخمش محشمحشممع  ممشممع

ىحضيجشممع

حجمخمش ىحضممعممسϴممش ممشممع

حجمخمش  ىحضججلمحش ممشممع

έجمسممعخمشκ
حجمخمش  ىحضممعѴىحض ممشممع

έجمسممعخمشκ

-محش ججلخمتممعخمشخمشممع

حجمخمش  ىحضممعѴىحض ممشممع

ىحضممعمحشممشممشممعجمت
ممشممعجمت κىحضممع

حجمخمش   κجمسجمتىحضέ ممشممع

ىحضчممصمحشممع محشىحضممعجحس

έىحضممعمحشممعجحس 

έممشىحضحمسىحضл 

ىحضيجشممع

 ممعىحضجحسمحش
έممشىحضحمسىحضл 

ىحضيجشممع

حجمخمش  محشىحضممعممشϕ ممشممع

ϕممشممعϠممس έجمت϶

محش خمتممعخمشخمشممع

 

 

িবষয়ক মˈণালয়’ 

ɛশাসক (কােলɰর 
 ভােব িবভাগীয় 

Εাপাের তϲরা ӏিম 

িনেয়ািজত কম ȟকত ȟাগণ 
এলএও), ǯজনােরল 

নন। তেব সহকারী 
Ιাে˅র অӂপি̝িতেত 

ɛশাসিনকভােব ইউএনও 

 পাব ȟতɇ চʞɊাম 
পিরিচত। এ ҙিɳর ৪ 

 িবষয়ক িবেরাধ 
এই কিমশন গɬত 

 جمتϴمحشممع خمشممعىحضمخضممع

 ىحض-(Ѿجحسممعىحض)

ىحضчممص
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হয়। এেত আʙিলক পিরষেদর ɛিতিনিধ, সােক ȟল িচফ, একজন অিতিরɳ িবভাগীয় কিমশনার ও 
ǯজলা পিরষেদর ǯচয়ারΖান কিমশেনর অˉӎ ȟɳ। এই কিমশনেক যাবতীয় সহায়তা ǯদয়া ӏিম 
মˈণালয় দািয়͉। ২০০১ সােল Ιা˅ কিমশন আইন ɛণীত হেয়েছ এবং কিমশেনর ǯচয়ারΖান 
িনেয়াগ ǯদওয়া হেয়েছ। কিমশেনর কায ȟɈম চলমান রেয়েছ। 

 সরকাির সােভ ȟ ই˓ɪɪউট̶েলা কািরগির ও মাɘাসা িশɻা িবভাগ, িশɻা মˈণালয় কҸȟক পিরচািলত 
হয়। 
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ি͏তীয় অΒায়  

২০১৮-১৯ অথ ȟ-বছের স˫ািদত ̶Ͱ͉ӆণ ȟ/উে̂খেযাΌ কায ȟাবিল 

২.১ ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের ӏিম মˈণালেয়র উে̂ খেযাΌ অজ ȟন 

(১) সরকােরর িভশন-২০২১ ͱপক˾ িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ȟােণ উˑত ӏিম ǯসবা সহেজ জনগেণর 
ǯদারেগাড়ায় ǯপৗঁেছ ǯদওয়ার লেɻɇ ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ-এর Εব̝াপনায় ই-নামজাির কায ȟɈম চাӗ করা হয়। 
৩০ ҟন ২০১৯ তািরখ পয ȟ̄  ৪৮৮ɪ উপেজলায় অনলাইেন নামজাির বা̜বািয়ত হয়। ই-নামজাির িসে̙েম 
৫,৯২,৯০৮ɪ িমউেটশেনর আেবদন পাওয়া যায়। এর মেΒ ৩,৮৭,৯৮২ɪ আেবদন িন̑িʯ করা হয়, যার 
মেΒ মИর করা হয় ২,৭২,৭৩৭ɪ এবং নামИর করা হয় ১,১৫,২৪৫ɪ। ১ ҟলাই ২০১৯ হেত শতভাগ ই-
িমউেটশন বা̜বায়েনর লেɻɇ ӏিম মˈণালয় কҸȟক িনেদ ȟশনা ǯদওয়া হেয়েছ। 

(২) ২০১৮-১৯ অথ ȟবছের জাতীয় পাΎɈেম ӏিম িবষয় অˉӏ ȟɳকরেণ একɪ ǯসিমনার, ͱপক˾-২০২১ 
এর আেলােক একɪ ǯকাস ȟ কাির̲লাম িরিভউ কম ȟশালা এবং ͱপক˾-২০২১ ও ২০৪১ বা̜বায়েন ӏিম 
Εব̝াপনার চɇােলʛ উʯরেণর উপায় শীষ ȟক Ҽইɪ কম ȟশালার আেয়াজন করা হয়। এ ছাড়া ӏিম ɛশাসন 
ɛিশɻণ ǯকˌ ও এҧআই ǯযৗথভােব ‘ӏিম Εব̝াপনা (নামজাির)’ স˫িক ȟত ই-লািন ȟং ǯকাস ȟ চাӗ কেরেছ। যার 
িভিডও ɪউেটািরয়াল ӑɳপােঠ আপেলাড করা হয়।  

(৩) ӏিম ǯসবা সহিজকরেণ নামজাির/জমাভােগর মামলা িন̑িʯর সময় ৪৫ িদেনর ̝েল ২৮ িদেন 
এবং ɛবাসীেদর নামজাির ০৯-১২ িদেন নািমেয় আনা হয় এবং এ সংɈাˉ একɪ পিরপɖ জাির করা হয়। 

 (৪) ২০১৮-১৯ অথ ȟবছের সারােদেশ ৬৫০ɪ ǯমৗজার Қড়াˉ যϲচ সমা˖ হয় এবং ৭.৫ লɻ খিতয়ােনর 
ʹʺকিপ ɛͼত করা হয়। এ সমেয় িবিভˑ ǯজান হেত ǯɛিরত ১০.৪২ লɻ খিতয়ােনর তΐ ǯসেটলেম˂ ǯɛেসর 
কি˫উটার িসে̙েম এিˁ করা হয়। ২০১৮-১৯ অথ ȟবছের খিতয়ান ӑɘণ করা হয় ৭.৪২ লɻ আর Ζাপ ӑɘণ 
করা হয় ৩.২৬ লɻ। এ সমেয় ২০০০ ǯমৗজার Қড়াˉ ɛকাশনা ǯদওয়া হয় এবং কҸȟপেɻর িনকট হ̜াˉিরত 
হয় ৩,৫০০ ǯমৗজার ·͉িলিপ (খিতয়ান ও ǯমৗজা Ζাপ)। 

(৫) আˉ:ǯজলা ও আˉ:উপেজলা িবেরাধসӒহ িন̑িʯ করা ӏিম মˈণালেয়র অΓতম দািয়͉। ২০১৮-
১৯ অথ ȟবছের বাˍরবান (নাইংছিড়)–কɼবাজার (রাӑ) এবং নারায়ণগʛ (ǯসানারগϲ)–ӑি˓গʛ (ӑি˓গʛ 
সদর) ǯজলাসӒেহর মΒকার ২ɪ আˉ:ǯজলা সীমানা িবেরাধ িন̡িʯ কের ǯজলা ɛশাসকেদর িনকট Ӌিঝেয় 
ǯদওয়া হয়।  

(৬) আˉজ ȟািতক সীমাˉ রɻণােবɻেণর অংশ িহেসেব ২০১৮-১৯ অথ ȟবছের বাংলােদশ-ভারত ১ɪ 
ǯযৗথ সীমাˉ সে˰লন অӂি̎ত হয়। এ ছাড়া ২০১৮-১৯ অথ ȟবছের ১২ɪ ǯযৗথ সীমাˉ পিরদশ ȟন এবং ৪৫০ɪ 
িবিভˑ ধরেনর সীমাˉ িপলার ǯমরামত করা হয়। 

(৭) িডিজটাল পʺিতর কায ȟɈমেক তরািͧত করার লেɻɇ ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ ও ǯবােড ȟর িনয়ˈণাধীন 
িবভাগীয় উপ-ӏিম সং̖ার কিমশনােরর দ˖রসহ সারা ǯদেশর ইউিনয়ন ӏিম অিফস, উপেজলা ӏিম অিফস, 
অিতিরɳ ǯজলা ɛশাসক (রাজ·) অিফেসর কম ȟকত ȟা ও কম ȟচারীেদর িনেয় Land Information 
Management System (LIMS) Software-এর কায ȟɈম বা̜বায়নাধীন রেয়েছ। 
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(৮) ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖র কҸȟক ɛকািশত আরএস খিতয়ানসӒহ অন-লাইেন ɛদশ ȟন ও 
িবতরেণর লেɻɇ Access to information -এর সহেযািগতায় ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖র 
আরএস খিতয়ান িসে̙ম ǰতির কেরেছ। এর িলʈ http://land.gov.bd-এর মাΒেম জনগেণর 
ǯদারেগাড়ায় ӏিমেসবা ǯপৗেঁছ ǯদওয়ার পাশাপািশ মাӂেষর ǯভাগািˉ বΈলাংেশ লাঘব করা স˯ব, যা ӏিম 
ǯরকড ȟ Εব̝াপনায় এক Ӕগাˉকারী অজ ȟন িহেসেব িবেবিচত হেত পাের। ইেতামেΒ ৫৩ɪ ǯজলার ৩২১ɪ 
উপেজলার ǯমাট ১ ǯকাɪ ১ লাখ ১১ হাজার ৭০১ɪ খিতয়ান এিˁর কাজ স˫ˑ হয় এবং তা RS-K 
িসে̙েম ɛকািশত হয়। অবিশ̌ ǯজলার ɛͼতҍত ɛায় ০২ ǯকাɪ আর এস ǯরকেড ȟর উপাʯ উɳ RS-K 
িসে̙েম মাইেɊশেনর মাΒেম সংরɻণ ও অনলাইেন ɛদশ ȟেনর কায ȟɈম ɛিɈয়াধীন রেয়েছ। 

(৯) ӓত Εিɳর স˫িʯেত তϲর উʯরািধকারগেণর িহΝা বা মািলকানার একɪ Γায়সʊত িবিল-
ব˂ন না হেল িবিভˑ ধরেণর জɪলতাসহ ɛায়শ মামলা ǯমাকʸমার উʼব ঘেট। আমােদর ǯদেশর অিধকাংশ 
জনগণই সɬকভােব এ স˫িʯ ব˂েনর িবিধ-িবধান বা িহΝা স˫েক ȟ অবিহত নন। তাই এ স˫িʯর ব˂েনর 
জΓ একɪ সহজ ও সরল পʺিতর ɛবত ȟন আবΚক। স˫দ ব˂ন Εব̝ার জɪলতা ǯথেক সহেজ ӑিɳ 
পাওয়ার িচˉা ǯথেকই মাননীয় ɛধানমˈী ৩১ িডেসͯর ২০১৬ তািরেখ একেসস ҧ ইনফরেমশন (এҧআই) 
কҸȟক ǰতিরҍত এই উʯরািধকার বাতায়ন এবং অɇােপর ʹভ উে͏াধন কেরন। এ িসে̙মɪ ɛাথিমকভােব 
ইসলািমক উʯরািধকােরর িভিʯেত ǰতির হেলও বত ȟমােন এর ভাস ȟন-০২ (িহо ও িɉ̙ান স˩দােয়র জΓ) 
ǰতিরর কায ȟɈম চলমান রেয়েছ। 

(১০) ӏিমর ǯɢিণসӒহেক সব ȟসাধারেণর িনকট ɊহণেযাΌ, সহজেবাΒ, ɛেয়াগেযাΌ ও Ӕেগাপেযাগী 
করার লেɻɇ সব ȟেশষ জিরেপ ɛকািশত খিতয়ান পয ȟােলাচনা কের িবΑমান ১,১২৪ɪ ӏিমর ǯɢিণেক ১৬ɪ 
ǯɢিণেত ͱপাˉর কের পিরপɖ জাির করা হয়। 

(১১) খাসজিম বেˍাব̜: ২০১৮-১৯ অথ ȟবছের অথ ȟৈনিতক অʙল, আইɪ পাক ȟ, ӑিɳেযাʺা কমে˚ɼ 
ভবন, িবিভˑ িশɻা ɛিত̎ান, হাসপাতাল ও ǯসবাӒলক ɛিত̎ান, িবিভˑ বািহনীসহ অΓাΓেদর সব ȟেমাট 
১৩১৮৪.৫৬৫৫ একর অҍিষ খাসজিম এবং ӏিমহীন ১৪,৫০৯ ɪ পিরবােরর মেΒ ৭,২১৩.৫১৯ একর ҍিষ 
খাসজিম বেˍাব̜ ɛদান করা হেয়েছ। 

(১২) ӏিম মˈণালেয়র কায ȟɈেমর মেΒ ӏিম উˑয়ন কর িনধ ȟারণ ও আদায় কায ȟɈম অΓতম। জিমর 
ǯɢণী ও Εবহারিভিʯক বা̜বতার িনিরেখ সরকাির রাজ· তথা ӏিম উˑয়ন কর িনধ ȟারণ করা হয়। ӏিম 
উˑয়ন কর সরকার রাজ· আেয়র অΓতম উৎস। ӏিম উˑয়ন কর আদােয়র পিরমাণ Ӎিʺর জΓ Εাপক 
কায ȟɈম Ɋহণ করা হয়। িবগত অথ ȟবছের অতীেতর ǯযেকান সমেয়র Ҷলনায় ӏিম উˑয়ন কর আদােয়র 
পিরমাণ Ӎিʺ ǯপেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ ȟবছের ӏিম উˑয়ন কর আদায় করা হয় সব ȟেমাট ৭০৩ ǯকাɪ টাকা 
(সাধারণ ৫৬১ ǯকাɪ এবং সং̝া ১৪২ ǯকাɪ টাকা)।  

(১৩) সকল সহকারী কিমশনার (ӏিম)/রাজ· সােক ȟেলর জΓ ডাবল ǯকিবন িপক-আপ সরবরােহর 
িসʺাˉ Ɋহেণর পিরেɛিɻেত ৪৯৪ɪ গািড় সরবরােহর Εব̝া Ɋহণ করা হেয়েছ এবং নҶন ӡিজত ১৭ɪ 
সােক ȟল/উপেজলা সহকারী কিমশনার (ӏিম) অিফেস গাড়ী সরবরাহ করার জΓ ɪওএ˅ই ӎɳকরেণর ɛিɈয়া 
চলেছ। 

(১৪) ӏিম মˈণালেয়র অধীন ӏিম সং̖ার ǯবােড ȟর ‘ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ (কম ȟকত ȟা ও কম ȟচারী) িনেয়াগ 
িবিধমালা, ২০১৮’ ɛণয়ন করা হয়। ইউিনয়ন ӏিম সহকারী কম ȟকত ȟা ও ইউিনয়ন ӏিম উপসহকারী কম ȟকত ȟা 
(GOVERNMENT ACQUIRED ESTATES) িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৯ এবং ӏিম 
মˈণালেয়র আওতাধীন মাঠপয ȟােয় কম ȟকত ȟা-কম ȟচারীেদর িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৯ নােম Ҽɪ িনেয়াগ 
িবিধমালা জনɛশাসন মˈণালেয়র িনেয়াগ িবিধমালা পরীɻণ সংɈাˉ উপকিমɪ ও ɛশাসিনক উˑয়ন সংɈাˉ 
সিচব কিমɪ কҸȟক অӂেমািদত হয়। 
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(১৫) ӏিম আপীল ǯবােড ȟর মামলা সংɈাˉ: সরকােরর িভশন-২০২১ এর িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার 
িদকিনেদ ȟশনা ও নীিতর সেʊ সামʛΝ ǯরেখ ӏিম রাজ· মামলা িন̑িʯেত আҿিনক তΐ ɛӔিɳেক 
কায ȟকরভােব Εবহার করা হেʑ। এ লেɻɇ ‘Web-based Land Appeal Case 
Management Application System for Land Appeal Board’-শীষ ȟক 
কম ȟӠিচ ২০১৮-১৯ অথ ȟবছের বা̜বািয়ত হয়। ӆেব ȟ সমɊ বাংলােদেশর িবচারɛাথ̭েক ɛায়শই ɛতɇˉ অʙল 
ǯথেক ӏিম আপীল ǯবােড ȟ আসেত হত এবং মামলার তΐ জানার জΓ নানািবধ ǯভাগািˉেত পড়েত হত। উɳ 
কম ȟӠিচ বা̜বায়েনর ফেল মামলার ɛাথিমক তΐ, ɛেয়াজনীয় দািলিলক কাগজপɖ, আেদশ ও রায় ইতɇািদ 
তΐ সংি̈̌ সকলেক অবিহত করােনার জΓ অনলাইন/ওেয়বসাইেট ɛকাশ করা হেʑ। পাশাপািশ এস এম 
এস Εব̝া কায ȟকর করা হয়। এর মাΒেম জনগণ তােদর মামলার তΐ বাড়ীেত বেসই অবিহত হেত পারেছন। 
সমɊ ǯদেশর ӏিম রাজ· সংɈাˉ িন˨ আদালতসӒহ ৪৯৭ɪ উপেজলা, ৬৪ɪ ǯজলা ও ০৮ɪ িবভােগর মেΒ 
এবং ӏিম আপীল ǯবােড ȟর মেΒ িবচািরক তΐ আদান ɛদােনর জΓ Network Application 
System চাӗ করা হয়। যার মাΒেম সকল সরকাির অিফস এবং ǯদেশর ǯসবা Ɋহীতাগেণর িনকট তΐ ও 
ǯসবা আদান-ɛদান অিত সহেজই স˯ব হেʑ। উে̂ ǯয, বত ȟমােন চলমান মামলা এবং ǰদনিˍন মামলার 
কজিল̙সহ মামলা সংɈাˉ সকল তΐ ӏিম আপীল ǯবােড ȟর ওেয়বসাইট www.lab.gov.bd-ǯত 
িনয়িমতভােব ɛকাশ/আপেডট করা হেʑ। ২০১৮-১৯ অথ ȟবছের ৪৬৭ɪ মামলা িন̑িʯ করা হয়। 

(১৬) িডিজটাল পʺিতেত ӏিম জিরপ ও ǯরকড ȟ ɛণয়ন এবং সংরɻণ কায ȟɈম এর আওতায় 
পয ȟায়Ɉেম সারােদেশর ӏিম জিরপ, ǯরকড ȟ ɛণয়ন ও Εব̝াপনার জΓ িডিজটাল পʺিত ɛবত ȟেনর লেɻɇ 
সরকার কҸȟক ɛাথিমকভােব িডিজটাল পʺিতেত ӏিম জিরপ, ǯরকড ȟ ɛণয়ন এবং সংরɻণ ɛক˾ (ɛথম 
পয ȟায়: Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian) শীষ ȟক 
ɛক˾ɪ বা̜বািয়ত হেʑ। ɛক˾ɪর অӂেমািদত ǯমাট Εয় ৯২৭৭.৭৩ লɻ টাকা। এ ɛকে˾র আওতায় িসএস, 
এসএ ও আরএস জিরেপর ৪,৫৮,৪৩,৪০৪ɪ খিতয়ােনর ডাটা এিˁর লɻɇমাɖা িনধ ȟারণ করা হয়। ২০১৮-১৯ 
অথ ȟবছের ১,৫০,৯৩,৮০০ɪ খিতয়ােনর ডাটা এিˁর লɻɇমাɖা িবপরীেত ১,২১,৬৭,৮২২ɪ খিতয়ােনর ডাটা 
এিˁ করা হয়। ҟন ২০১৯ পয ȟ̄  সব ȟেমাট ৩,৪৯,৯৫,০০০ɪ খিতয়ােনর ডাটা এিˁ করা হয় এবং ɛকে˾র 
ɈমӅিʛত আিথ ȟক অɊগিত ৭৫৫০.১৫ লɻ টাকা যা ǯমাট বরােʸর ৮১.৩৯ শতাংশ। 

(১৭) ӏিম মˈণালেয়র অধীন ̶ʑɊাম (ɶাইেমট িভিɰমস িরহɇািবিলেটশন) ɛকে˾র আওতায় 
ǯসে˔ͯর, ২০১৫ পয ȟ̄  ̝ািপত ২৫৪ɪ ̶ʑɊােম ১০,৭০৩ɪ ӏিমহীন পিরবারেক Ӆনব ȟাসন করা হয়। এরই 
ধারাবািহকতায় ৫০ হাজার ӏিমহীন দিরɘ পিরবারেক Ӆনব ȟাসেনর লেɻɇ ̶ʑɊাম-২য় পয ȟায় (ɶাইেমট 
িভিɰমস িরহɇািবিলেটশন) ɛক˾ɪ ǯমাট ৯৪,১৮১.৩০ লɻ টাকা Εেয় আগ̙ ২০১৫ হেত ҟন ২০২০ ǯময়ােদ 
বা̜বািয়ত হেʑ। ২০১৮-১৯ অথ ȟবছের ৮,১০০ɪ পিরবারেক Ӆনব ȟাসেনর লɻɇমাɖার িবপরীেত ৭,৯২২ɪ 
পিরবারেক Ӆনব ȟাসন করা হয়। ҟন ২০১৯ পয ȟ̄  ɛকে˾র ɈমӅিʛত আিথ ȟক অɊগিত ৬৬,৮৯৪.৪৩ লɻ টাকা 
যা ǯমাট বরােʸর ৭১.০৩ শতাংশ। ২০১৯-২০ অথ ȟবছের ৮,৫০০ɪ পিরবারেক Ӆনব ȟাসেনর লɻɇমাɖা িনধ ȟারণ 
করা হয়। এছাড়া ̶ʑɊােম ɛিতɪ পিরবারেক ৪-৮ শতক খাসজিমর কӋিলয়াত স˫াদন, ৩০০ বগ ȟӈেটর Ҽই 
কɻিবিশ̌ ঘর ɛদান, নল̳প ̝াপন, মাি˷পারপাস হল িনম ȟাণ, Ӆনব ȟািসত পিরবারসӒেহর আথ ȟ-সামািজক 
উˑয়েনর জΓ আয়বধ ȟক ɛিশɻণ, িবধবােদর ǯɻেɖ নারীর নােম কӋিলয়ত স˫াদন এবং আয়বধ ȟক ɛিশɻণ 
ǯশেষ ɛিতɪ পিরবারেক ১৫ হাজার টাকা Ѐɘঋণ ɛদান করা হয়।  

(১৮) দিɻণ ǯকািরয়ার উˑয়ন সহেযাগী সং̝া Economic Development 
Cooperation Fund (EDCF) এর আিথ ȟক সহেযাগীতায় ‘Establishment of 
Digital Land Management System (DLMS) through Digital 
Survey and Settlement Operations of 3 (three) City Corporations, 
1 (one) Prourasava and 2 (two) Rural Upazilla of Bangladesh’ শীষ ȟক 
ɛকে˾র বা̜বায়ন কায ȟɈম ʹͰ করা হয়। এ ɛকে˾র আওতায় িডিজটাল জিরেপর মাΒেম িডিজটাল ӏিম 
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Εব̝াপনা ɛবত ȟেনর লেɻɇ রাজশাহী, চʞɊাম ও নারায়গʛ িসɪ কেপ ȟােরশন, মািনকগʛ ǯপৗরসভা এবং 
̲ি̌য়া সদর ও ধামরাই উপেজলায় এর কায ȟɈম Ɋহণ করা হয়। ɛক˾ɪর অӂেমািদত ǯমাট Εয় ৩৫১৮৬.২২ 
লɻ টাকা এর মেΒ িজওিব ৭০৮২.৯৬ লɻ টাকা ও ɛক˾ সাহাΗ ২৮১০৩.২৬ লɻ টাকা এবং বা̜বায়ন 
ǯময়াদকাল ১ ҟলাই ২০১৮ হেত ৩১ িডেসͯর ২০২১ পয ȟ̄ । ɛক˾ɪ ১১ ǯসে˔ͯর ২০১৮ তািরেখ পিরক˾না 
কিমশন কҸȟক অӂেমািদত হয় এবং ১৭ ǯস˔ͯর ২০১৮ তািরেখ ӏিম মˈণালয় হেত ɛশাসিনক আেদশ জাির 
করা হয়। ҟন ২০১৯ পয ȟ̄  ɛকে˾র ɈমӅিʛত আিথ ȟক অɊগিত ১৩.৭৪ লɻ টাকা। 

(১৯) উপেজলা ও ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟাণ (৫ম পব ȟ) শীষ ȟক ɛকে˾র আওতায় ৯৬ɪ উপেজলা 
ӏিম অিফস ও ২০৭ɪ ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟাণ করা হয়। এছাড়া, ǯদেশর জরাজীণ ȟ উপেজলা ও ইউিয়ন 
ӏিম অিফসসӒেহর ভবন িনম ȟাণ এবং দা˖িরক কায ȟািদ স˫াদেনর উপӔɳ পিরেবশ ӡি̌র লেɻɇ উপেজলা ও 
ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟাণ (৬̎ পব ȟ) শীষ ȟক ɛকে˾র আওতায় ১৩৯ɪ উপেজলা ӏিম অিফস ও ৫০০ɪ 
ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟােণর লɻɇমাɖা রেয়েছ। ɛক˾ɪর অӂেমািদত ǯমাট Εয় ৭৪৬৭৮.০২ লɻ টাকা। 
২০১৮-১৯ অথ ȟবছের ৩২০ɪ ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟােণর লɻɇমাɖার িবপরীেত ২২৫ɪ ইউিনয়ন ӏিম 
অিফস িনম ȟাণ করা হয়। ҟন ২০১৯ পয ȟ̄  সব ȟেমাট ৪৭৮ɪ ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟাণ করা হয় এবং ɛকে˾র 
ɈমӅিʛত আিথ ȟক অɊগিত ৩৩,৯১৮.৩৬ লɻ টাকা যা ǯমাট বরােʸর ৪৫.৪২ শতাংশ। এছাড়া, ɛক˾ӎɳ 
১৩৯ɪ উপেজলা ӏিম অিফস িনম ȟাণ কায ȟɈম ɛিɈয়াধীন রেয়েছ। 

(২০) সারােদেশর আেরা ১,০০০ɪ ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟােণর লেɻɇ সমɊ ǯদেশ শহর ও 
ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟাণ ɛকে˾র মাΒেম কায ȟɈম চলমান রেয়েছ। ɛক˾ɪর অӂেমািদত ǯমাট Εয় 
৭৩১৮৬.০০ লɻ টাকা। ҟন, ২০১৮ পয ȟ̄  ৬৪৬ɪ ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟােণর দরপɖ আΊান করা হয়। 
২০১৮-১৯ অথ ȟবছের ১৫০ɪ ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟােণর লɻɇমাɖা িনধ ȟারণ করা হয়। ҟন ২০১৯ পয ȟ̄  
৪৫ɪ ইউিনয়ন ӏিম অিফেসর িনম ȟাণকাজ সমা˖ হয় এবং ɛকে˾র ɈমӅিʛত আিথ ȟক অɊগিত ২৫.৮৫ 
শতাংশ। অবিশ̌ ӏিম অিফেসর কাজ চলমান রেয়েছ।  

(২১) ӏিম মˈণালেয়র সকল দ˖র/সং̝ােক একই ছােদর িনেচ এেন জনগণেক সহজতর ‘One 
Stop Service’ ɛদােনর িনিমʯ ঢাকার ǯতজগϲও এলাকায় ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖র ক˫াউে˅ 
ӏিম ভবন কমে˚ɼ িনম ȟাণ করা হেʑ। ɛক˾ɪর অӂেমািদত ǯমাট Εয় ১৪,৭২৯.৮২ লɻ টাকা। ২ɪ 
ǯবইজেম˂সহ ǯমাট ২০তলা িভিʯিবিশ̌ ১৪ তলা ভবন িনম ȟাণ করা হেব। এেত ӏিম আিপল ǯবাড ȟ, ӏিম 
সং̖ার ǯবাড ȟ, ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖র, ̶ʑɊাম-২য় (িসিভআরিপ) ɛক˾, ঢাকা িবভােগর উপӏিম 
সং̖ার কিমশনার, ǯকাট ȟ অব ওয়াড ȟস ভাওয়াল রাজ এে̙ট, ঢাকা নওয়াব এে̙ট, ǯতজগϲও সােক ȟল ӏিম 
অিফস এর জΓ এই ভবেন ǯ̡স বরাʸ রাখা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ ȟবছের ৮ɪ ǯ˝ার ঢালাই করার 
লɻɇমাɖার িবপরীেত ৮ɪ ǯ˝ার ঢালাইেয়র কাজ স˫ˑ হয়। ҟন, ২০১৯ পয ȟ̄  ǯমাট ২ɪ ǯবইজেম˂ ও ১১ɪ 
ǯ˝ার ঢালাইেয়র কাজ স˫ˑ হয়। ɛকে˾র ɈমӅিʛত আিথ ȟক অɊগিত ৩৬.৪৬ শতাংশ। 

(২২) ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকেˌর সɻমতা ও অবকাঠােমা Ӎিʺর িনিমʯ ‘ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ 
ǯকেˌর ৬̎ তলা হেত ১২তম তলা পয ȟ̄  উ ȟ͓ӑখী স˩সারণ’ শীষ ȟক একɪ উˑয়ন ɛক˾ ҟলাই ২০১৬ হেত 
ҟন ২০১৯ ǯময়ােদ বা̜বািয়ত হয়। ২০১৮-১৯ অথ ȟবছের বিণ ȟত ɛকে˾র অধীেন ৬̎ তলা হেত ১২তম তলা 
পয ȟ̄  ডরিমটির, ২ɪ কি˫উটার Ιাব, লাইেɝির, Εায়ামাগার, Ɉীড়া ও িবেনাদন কɻ এবং সাংগঠিনক 
কাঠােমা ǯমাতােবক ɛেয়াজনীয় দ˖রসহ নҶন অবকাঠােমা িনম ȟাণকাজ স˫ˑ হয়। ɛক˾ɪ ҟন ২০১৯ সেন 
সমা˖ হয়। ɛক˾ɪ সমা˖ হওয়ার ফেল ӆেব ȟর একই সমেয় ১ɪ ǯকােস ȟ ৩০ জন ɛিশɻণাথ̭র ̝েল বত ȟমােন 
একই সমেয় ৩ɪ ǯকােস ȟ একসেʊ ৮৬ জন ɛিশɻণাথ̭র সকলেক আবািসক ӟিবধা ɛদানসহ ɛিশɻণ ɛদান 
করা স˯ব হেʑ। 

(২৩) চর ǯডেভলপেম˂ এ˅ ǯসেটলেম˂ ɛেজɰ (িসিডএসিপ-৪)-এর আওতায় ১৪ হাজার ӏিমহীন 
পিরবারেক ২০ হাজার একর খাস জিম বেˍাব̜ ɛদােনর কায ȟɈম Ɋহণ করা হয় এবং খাসজিমর ˚ট ҧ ˚ট 
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সােভ ȟ কায ȟɈম স˫ˑ করা হয়। ɛক˾ɪর অӂেমািদত ǯমাট Εয় ৭৬৯.০০ লɻ টাকা। ɛিতɪ পিরবারেক ১-
১.৫ একর খাসজিম বেˍাব̜ ɛদান করা হয়। ҟন, ২০১৮ পয ȟ̄  ১২,৪৬১ɪ ӏিমহীন পিরবােরর মেΒ খাসজিম 
বেˍাব̜ ǯদয়া হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ ȟবছের ১,৫৩৯ɪ পিরবােরর মেΒ ӏিম বেˍাবে̜র লɻɇমাɖা িনধ ȟারণ 
করা হয়। িডেসͯর ২০১৮ পয ȟ̄  ১,০৪৭ɪ পিরবােরর মেΒ খাসজিম িবতরেণর অɊগিত ৬৮.০৩ শতাংশ। 
িডেসͯর, ২০১৮ পয ȟ̄  ɛকে˾র ɈমӅিʛত আিথ ȟক অɊগিত ৭১২.৬২ লɻ টাকা। ɛক˾ɪ িডেসͯর, ২০১৮ 
সােল স˫ˑ হেয়েছ। তাছাড়া, আরও ৬ হাজার ӏিমহীন দিরɘ পিরবারেক Ӆনব ȟাসেনর লেɻɇ চর 
ǯডেভলপেম˂ এ˅ ǯসেটলেম˂ ɛেজɰ-িɝিজং (িসিডএসিপ-িব) নামক ɛকে˾র িডিপিপ অӂেমাদেনর িনিমʯ 
পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

(২৪) Ҽন̭িত িবেরাধী কম ȟӠচীর অংশ িহেসেব ӏিম মˈণালয় ও এর আওতাধীন পϲচɪ দফতেরর এবং 
৬৪ɪ ǯজলায় কম ȟরত ১৭ হাজার ৫৭৬ জন কম ȟচারীর মেΒ স˫েদর িহসাব দািখল কেরেছন ১৭ হাজার ২০৮ 
জন কম ȟচারী। িবভাগীয় মামলায় সামিয়ক বরখা̜ ও দীঘ ȟেময়ািদ Ҝɪেত থাকার কারেণ ৩৬৮ জন কম ȟচারী 
স˫েদর িববরণী দািখল করেত পােরনিন। 

(২৫) ‘রাখেবা িন̊ʤক জিম বািড়, করব সবাই ই-নামজাির’ ɛিতপােΑ গত ১০-১৬ এিɛল, ২০১৯ 
এক ǯদশΕাপী স˖াহΕাপী ‘ӏিম ǯসবা স˖াহ ও ӏিম উˑয়ন কর ǯমলা' অӂি̎ত হয়। ɛেতɇক ǯজলা, উপেজলা, 
রাজ· সােক ȟল, ইউিনয়ন ও ǯপৗর ӏিম অিফস, তথা ৮ɪ িবভাগ, ৬৪ ǯজলা এবং ৫০৭ɪ উপেজলায় ӏিম 
সােক ȟল অিফেস ǯসবা কɇা˫ ̝াপন করা হয়। ӏিম Εব̝াপনায় দɻতা Ӎিʺ, গিতশীলতা আনয়ন ও 
জনসাধারেণর মােঝ ӏিম অিধকার স˫েক ȟ সেচতনতা Ӎিʺর উেʸেΚ ǯদশΕাপী এই ǯমলা িবেশষ অবদান 
রােখ। 

(২৬) ӏিম মˈণালেয়র ষাʬািসক ɛকাশনা (বাত ȟা/Newsletter) 'ӏিম বাত ȟা' ɛকাশ। ǯদেশর 
ӏিম ǯসɰর স˫েক ȟ জনগণ ও ӏিম ǯসবা ɛদানকারীেদর িনয়িমত অবগত ও সেচতন করা এ ɛকাশনার 
উেʸΚ। 

২.২ ভিবΜৎ পিরক˾না 

(১) ǯজলা ǯরকড ȟ Ͱমেক িডিজটাল ǯরকড ȟ Ͱম বা ভাҙȟয়াল ǯরকড ȟ Ͱেম ͱপাˉর করা হেব। ǯসজΓ 
ইেতামেΒ কায ȟɈম Ɋহণ করা; 

(২) িডিজটাল জিরপ কায ȟɈম পয ȟায়Ɉেম সারােদেশ স˫ˑ করা; 

(৩) ӏিমর সকল আইন ও িবিধ-িবধানেক একɖীত কের ই-Ӌক ǰতির করা; 

(৪) মাঠপয ȟােয়র কম ȟকত ȟা-কম ȟচারীেদর অিফেস িনয়িমত উপি̝িত িনি̃তকরেণর জΓ ӏিম 
মˈণালয় হেত অনলাইন হািজরা পয ȟায়Ɉেম বা̜বায়ন করা; 

(৫) ӏিম মˈণালেয় একɪ হটলাইন ̝াপন করা হেয়েছ, যার মাΒেম নাগিরক অসͤি̌ কেঠারভােব 
তদারিক করা হেব; 

(৬) ӏিম সংɈাˉ সকল ǯসবা অনলাইেন ɛদােনর উেΑাগ বা̜বায়েন পয ȟায়Ɉেম সকল ɛকার 
কায ȟɈম Ɋহণ করা; 

(৭) ӏিম সংɈাˉ সকল ǯসবা ǯমাবাইল সািভ ȟস িহেসেব ͱপাˉেরর কায ȟɈম Ɋহণ করা হয়। নাগিরকগণ 
যােত ǯমাবাইল ǯফােনর মাΒেম ӏিম ǯসবা এক ̝ান হেত ǯপেত পাের তার কায ȟɈম Ɋহণ করা; 
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(৮) অন-লাইন ӏিম উˑয়ন কর Εব̝াপনা িসে̙ম ǰতির এবং নাগিরকেদর িনকট হেত ইেলকɑিনক 
পʺিতেত ӏিম উˑয়ন কর আদােয়র Εব̝া Ɋহণ করা; 

(৯) ই-নামজািরর সেʊ নামজাির িরিভউ মামলা িসে̙ম একিɖত করার Εব̝া Ɋহণ করা; 

(১০) অন-লাইেন ӏিম উˑয়ন কর Εব̝াপনা িসে̙েমর মাΒেম ǯর˂ সাɪ ȟিফেকট মামলা Εব̝াপনা 
িসে̙েম Ӕɳ করা হেব। 

(১১) ইউিনয়ন ӏিম অিফস, উপেজলা ӏিম অিফস, সাব-ǯরিজ̘ার অিফস, ǯজলা ɛশাসেকর 
কায ȟালেয়র ӏিম Εব̝াপনা সংɈাˉ ǯসবােক সরকােরর অΓাΓ ǯসবার সেʊ Synchronize কের ӏিম 
Εব̝াপনা এবং ӏিম সংɈাˉ অΓাΓ ǯসবা ɛদান পʺিতেক অেটােমশন করার লেɻɇ ‘ӏিম Εব̝াপনা 
অেটােমশন ɛক˾’ নামক একɪ নҶন ɛক˾ ǯনয়া যা বা̜বায়ন হেল Online Smart Land 
Management ɛবত ȟন স˯ব হেব। 

 
ছিব ১.২: ǯদশΕাপী ӏিম ǯসবা স˖াহ এবং ӏিম উˑয়ন কর ǯমলা ২০১৯ 

Ӎহ̡িতবার, ১১ এিɛল, ২০১৯ তািরেখ মাননীয় ӏিমমˈী সাইӈʕামান ǯচৗҿরী রাজধানীর ǯস̶ন বািগচা̝ বাংলােদশ িশ˾কলা 
একােডিম কমে˚েɼ অবি̝ত জাতীয় িচɖশালায় ঢাকা িবভাগীয় কিমশনার এবং ǯজলা ɛশাসেকর কায ȟালেয়র ǯযৗথ উেΑােগ, 
‘ӏিম ǯসবা স˖াহ এবং ӏিম উˑয়ন কর ǯমলা ২০১৯’ উপলেɻ ̝ািপত ঢাকা মহানগরী অʙেলর ӏিম ǯসবা কɇাে˫র উে͏াধন 
কেরন। এর আেগ িবভাগীয় কিমশনার অিফস ǯথেক িশ˾কলা একােডিম পয ȟ̄  একɪ ӟসিʕত র ɇািলর ǯনҸ͉ ǯদন ӏিমমˈী। 
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ছিব ১.৩ আর এস খিতয়ান উ˒ ুɳকরণ  

Ӌধবার ২৭ ǯফ͜য়াির ২০১৯ Ӌধবার ‘হােতর ӑেঠায় খিতয়ান’ এই ɛিতপাΑেক সামেন ǯরেখ ӏিম মˈণালেয়র সভাকেɻ অӂি̎ত ǯদশΕাপী আর এস 
খিতয়ান অনলাইেন অবӑɳকরণ কায ȟɈম উে͏াধন কেরন মাননীয় ӏিমমˈী জনাব সাইӈʕামান ǯচৗҿরী, এমিপ। অӂ̎ােন ɛায় ৩২ হাজার জিরপ-ҍত 

ǯমৗজার ১ ǯকাɪ ৪৬ লɻ আর এস খিতয়ােনর জনসাধারেণর জΓ উ˒ুɳ কের ǯদওয়া হেয়েছ। বাকী̶েলাও পয ȟায়Ɉেম উ˒ুɳ কের ǯদওয়া হেব 

 

 
ছিব ১.৪: সমɊ ঢাকা ǯজলায় শতভাগ ই-নামজাির চাӗ কায ȟɈম ʹভ উে͏াধন 

মʊলবার ১২ ǯফ͜য়াির ২০১৯, ঢাকা ǯজলা ɛশাসন কায ȟালেয় ঢাকা মহানগরসহ সমɊ ঢাকা ǯজলায় শতভাগ ই-নামজাির চাӗ কায ȟɈম ʹভ উে͏াধন 
কেরন ӏিম মˈণালেয়র মাননীয় মˈী জনাব সাইӈʕামান ǯচৗҿরী। 
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Ҹতীয় অΒায় 

বািষ ȟক কম ȟস˫াদন ҙিɳ 

৩.১ সা˩িতক বছরসӒেহর (৩ বছর) ɛধান অজȟনসӒহ 

ӏিম Εব̝াপনায় িডিজটাল পʺিত ɛবত ȟেনর লেɻɇ ӏিম মˈণালয় িনরলসভােব ӏিম অেটােমশেনর 
জΓ কাজ কের যােʑ । অҿনাӗ˖ ১১১ɪ িছট মহেলর জিম জিরপ কায ȟɈম সমা˖ হেয়েছ। ̶ʑɊাম ১ম পয ȟায় 
ɛকে˾র ২৫২ɪ ̶ʑɊােম ১০,৭০৩ɪ পিরবারেক ও ২য় পয ȟায় ɛকে˾র মাΒেম ৫,৪০০ পিরবারেক Ӆনব ȟাসন 
করা হেয়েছ। ǯদেশর ৩ɪ উপেজলায় ১২০ɪ ǯমৗজায় িডিজটাল জিরপ স˫ˑ করা হেয়েছ এবং এর মেΒ ৪৭ɪ 
ǯমৗজার Қড়াˉ ǯরকড ȟ ɛকাশ করা হেয়েছ। ɛায় ২ ǯকাɪ খিতয়ান কি˫উটারাইজড করা হেয়েছ এবং উহা 
ǯজলা ɛশাসেকর কায ȟালয় হেত সরবরাহ করা হেʑ। ২০৭ɪ ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟাণ করা হেয়েছ। ɛায় 
১২,০০০ জন কম ȟকত ȟা/কম ȟচারীেক িবিভˑ ɛকার ɛিশɻণ ɛদান করা হেয়েছ। জাতীয় ӏিম ǯজািনং (২য় 
পয ȟায়) ɛকে˾র আওতায় ৪৩ɪ ǯজলার ৩২৬ɪ উপেজলায় ৩২৬ɪ ӏিম ǯজািনং ɛিতেবদন ও িজআইএস 
ǯবইজড িডিজটাল Ιা˅ ǯজািনং Ζাপ ɛণয়ন করা হেয়েছ। ǯকা̙াল Ιা˅ ǯজািনং ɛকে˾র আওতায় ১৯ɪ 
ǯজলা ও ǯ˚ন Ιাে˅র ২ɪ ǯজলাসহ সব ȟেমাট ২১ɪ ǯজলার িডিজটাল Ιা˅ ǯজািনং Ζাপ ɛͼত করা হেয়েছ। 

৩.২ সমΝা এবং চɇােলʛসӒহ 

িডিজটাল জিরপ কায ȟɈম বা̜বায়ন ও অনলাইন ǯসবা ɛদান কায ȟɈেম জিরপ িবভােগ ɛিশিɻত ও 
কািরগির ʗানস˫ˑ জনবল ও সফটওয়ɇােরর অভাব রেয়েছ। মাঠ পয ȟােয় রাজ· সােক ȟল Ӎিʺ ও ইউিনয়ন 
িভিʯক ӏিম অিফস ӡিজত না হওয়ায় এবং বত ȟমান অӂেমািদত জনবেলর মেΒ িবিভˑ পয ȟােয়র 
কম ȟকত ȟা/কম ȟচারীর অেনক পদ ӚΏ থাকায় ӏিম সংɈাˉ ·াভািবক ǯসবা ɛদােন সমΝা হেʑ। ӏিম 
মˈণালেয়র জনবল কাঠােমার সীমাবʺতার কারেণ জনবেলর ·˾তা ǯদখা িদেয়েছ। ফেল ·াভািবক কায ȟɈম 
বাধাɊ̝ হেʑ। মˈণালেয় কম ȟকত ȟােদর ̝ান সং̲লান না হওয়ায় কম ȟপিরেবশ িবিʄত হেʑ। জাতীয় ӏিম 
Εবহার নীিত-২০০১ যথাযথভােব বা̜বায়েনর ɛেচ̌া অΕাহত রেয়েছ। 

৩.৩ ভিবΜৎ পিরক˾না 

ই-ӏিম ǯসবা ɛদােনর জΓ সকল পয ȟােয় One-Stop সািভ ȟস চাӗ করা হেব। ӏিম জিরপ 
িডিজটাইেজশেনর কায ȟɈম হােত ǯনয়া হেয়েছ। অন লাইন RS-K (Rivisional Survey-
Khatian) িসে̙ম ǰতরী করা হেব। ভারেতর সােথ ৪ɪ ǯসɰেরর িবΑমান সীমানা িপলার 
Ӆন:িনম ȟাণ/ǯমরামেতর উেʸɇাগ ǯনয়া হেব। সারােদেশ ১৩৯ উপেজলা ӏিম অিফস িনম ȟাণ, ৩৫৯ɪ উপেজলা 
ӏিম অিফস সং̖ার ও স˩সারণ, ৩৬০০ ɪ ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟাণ, ৭ɪ িবভাগীয় ӏিম ɛশাসন 
ɛিশɻণ ǯকˌ ̝াপন, ৪ɪ িবভাগীয় ӏিম ভবন িনম ȟাণ, ২০ɪ ǯজানাল ǯসেটলেম˂ অিফস ɛিত̎া, সােভ ȟ ও 
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ǯসেটলেম˂ একােডিম ̝াপনসহ সকল জিরপ ও রাজ· অিফেস ই-হািজরা চাӗ করা হেব। সারােদেশ ӏিম 
Εব̝াপনা অেটােমশন করা হেব। ৫০,০০০ Ғহহীন মাӂষেক Ғহ িনম ȟাণ কের ǯদয়া হেব। ҍিষ জিম ӟরɻা ও 
ӏিম Εবহার আইন-২০১৮ ɛিɈয়াধীন। 

৩.৪ ২০১৮-১৯ অথ ȟবছেরর স˯াΕ ɛধান অজȟনসӒহ 

 ২৫০ɪ ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟাণ ও ১৫,০০০ Ғহহীনেদর ̶ʑɊােম Ӆনব ȟাসন করা হেব; 

 ১২১৬ ǯকাɪ টাকা রাজ· আদায়, ৬৮.২০ লɻ নামজাির মামলা, ৫০,০০০ সাɪ ȟিফেকট মামলা ও 
১৫০০০ িমস মামলা িন̑িʯ করা হেব; 

 ৬.৫০ লɻ খিতয়ান ɛͼতӆব ȟক ӏিম মািলকেদর িনকট হ̜াˉর এবং ৫০০ɪ সীমানা িপলার ǯমরামত 
ও সং̖ার করা হেব। ১২.৫০ খিতয়ান রাজ· কҸȟপেɻর িনকট হ̜াˉর করা হেব; 

 ২০০ɪ ǯমৗজার িডিজটাল জিরপ স˫ˑ করা হেব; 

 ৮২% নামজাির ও জমাখািরেজর আেবদন িন̑িʯ করা হেব; 

 ӏিম উˑয়ন কর ও কর বিহӎ ȟত রাজে·র িবিভˑ খাত হেত ǯমাট ৬৫৮ ǯকাɪ টাকা আদায় করা হেব; 
এবং 

 ǯদেশর সকল উপেজলা/সােক ȟল ӏিম অিফেস ই-নামজাির ǯসবা চাӗ করা হেব। 
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৩.৫.১ সাধারণ উেʸΚ 

ǯটিবল ৩.১: সাধারণ উেʸΚ 

ǯকৗশলগ
ত 

ǯকৗশলগ
ত 

উেʸেΚ
র মান 

কায ȟɈম কম ȟস˫াদন 
Ӡচক 

একক কম ȟস˫া
দন 

Ӡচেকর 
মান 

ɛҍত 
অজȟন 

২০১৬-১৭ 

ɛҍত 
অজȟন* 

২০১৭-১৮ 

লɻɇমাɖা/িনণ ȟা
য়ক ২০১৮-১৯ 

    ɛেɻপ
ণ 

২০১৯
-২০ 

ɛেɻপ
ণ 

২০২০
-২১ 

উেʸΚ   
  

       অসাধারণ অিত 
উʯম 

উʯম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে˨ 

  

        ১০০.০০% ৯০.০০
% 

৮০.০০
% 

৭০.০০
% 

৬০.০০
% 

  

মˈণালয়/িবভােগর 
ǯকৗশলগত 
উেʸΚসӑহ 

             

[১] ӟ̎ ু 
ӏিম ও 
ӏিম 
রাজ· 
Εব̝াপনা 

৪৬.৫ [১.১] খিতয়ান 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১] 
িন̑িʯҍত 
নামজাির ও 
জমাখািরেজর 
আেবদন  

% ৩ ১৪.৬ ৮০ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৮৪ ৮৬ 

   [১.১.২] ǯজলা 
ǯরকড ȟ Ͱেম 
হালনাগাদҍত 
খিতয়ান  

% ১  ৬৫ ৬৭ ৬৫ ৬২ ৬০ ৫৮ ৬৮ ৭১ 

   [১.১.৩] 
উপেজলা ӏিম 
অিফেস 

% ১  ৭৫ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৭০ ৮০ ৮২ 
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ǯকৗশলগ
ত 

ǯকৗশলগ
ত 

উেʸেΚ
র মান 

কায ȟɈম কম ȟস˫াদন 
Ӡচক 

একক কম ȟস˫া
দন 

Ӡচেকর 
মান 

ɛҍত 
অজȟন 

২০১৬-১৭ 

ɛҍত 
অজȟন* 

২০১৭-১৮ 

লɻɇমাɖা/িনণ ȟা
য়ক ২০১৮-১৯ 

    ɛেɻপ
ণ 

২০১৯
-২০ 

ɛেɻপ
ণ 

২০২০
-২১ 

হালনাগাদҍত 
খিতয়ান  

   [১.১.৪] ইউিনয়ন 
ӏিম অিফেস 
হালনাগাদҍত 
খিতয়ান  

% ১  ৮০ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৮৪ ৮৬ 

  [১.২] ӏিম 
রাজ· আদায়  

[১.২.১] ӏিম 
উˑয়ন কেরর 
দািব িনধ ȟারেণর 
জΓ ɛͼতҍত 
িরটান ȟ-৩  

% ৪  ৭২ ৭৫ ৭৩ ৭১ ৬৯ ৬৭ ৭৭ ৭৯ 

   [১.২.২] 
আদায়ҍত ӏিম 
উˑয়ন কর 
(সাধারণ)  

টাকা 
(ǯকা
ɪ) 

১  ৪৪৫ ৪৫০ ৪৪৮ ৪৪৬ ৪৪৪ ৪৪২ ৪৫২ ৪৫৫ 

   [১.২.৩] ӏিম 
উˑয়ন কর 
ɛদানেযাΌ 
ǯহাি˹ং এর মেΒ 
আদায়ҍত 
ǯহাি˹ং  

% ১  ৬৭ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৬২ ৬০ ৬৯ ৭০ 

   [১.২.৪] 
আদায়ҍত ӏিম 
উˑয়ন কর 
(সং̝া)  

% ১ ১২২৭.১৩ ১০২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০৫ ১০৭ 

  [১.৩] কর 
বিহӏ ȟত রাজ· 

[১.৩.১] 
আদায়ҍত কর 

টাকা 
(ǯকা

১ ১৩৫.৫৩ ১১০ ১০৮ ১০৬ ১০৪ ১০২ ১০০ ১০৮ ১১০ 
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ǯকৗশলগ
ত 

ǯকৗশলগ
ত 

উেʸেΚ
র মান 

কায ȟɈম কম ȟস˫াদন 
Ӡচক 

একক কম ȟস˫া
দন 

Ӡচেকর 
মান 

ɛҍত 
অজȟন 

২০১৬-১৭ 

ɛҍত 
অজȟন* 

২০১৭-১৮ 

লɻɇমাɖা/িনণ ȟা
য়ক ২০১৮-১৯ 

    ɛেɻপ
ণ 

২০১৯
-২০ 

ɛেɻপ
ণ 

২০২০
-২১ 

আদায়  বিহӏ ȟত রাজ·  ɪ) 
  [১.৪] সায়রাত 

মহাল 
Εব̝াপনা  

[১.৪.১] 
ইজারাҍত 
জলমহাল  

% ১ ২৫৯ ৮০ ৮৫ ৭৮ ৭৫ ৭৩ ৭২ ৮৬ ৮৭ 

   [১.৪.২] 
ইজারাҍত 
বাӗমহাল  

% ১ ৫০০ ৭০ ৭৫ ৭৩ ৭২ ৭০ ৬৬ ৭৬ ৭৮ 

   [১.৪.৩] 
ইজারাҍত 
হাটবাজার  

% ১ ৭০০০ ৯০ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮৩ ৮০ ৯২ ৯২ 

   [১.৪.৪] 
ইজারাҍত 
লবণমহাল  

% ১  ৭০ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৩ ৬০ ৭২ ৭৫ 

  [১.৫] ӏিম 
Εব̝াপনা ও 
জিরেপর সােথ 
সংি̈̌ 
কম ȟকত ȟােদর 
দɻতা Ӎিʺ  

[১.৫.১] ӏিম 
মˈণালেয়র 
অভɇˉরীণ 
ɛিশɻণ ɛা˖ 
কম ȟকত ȟা/কম ȟচারী  

সং
া 

২ ৫০০ ৫১০ ৫১৫ ৪৬০ ৪১০ ৩৬০ ৩০৮ ৫২৫ ৫৩৫ 

   [১.৫.২] 
এলএɪিসেত 
ɛিশɻণ ɛা˖ 
কম ȟকত ȟা/কম ȟচারী  

সং
া 

২ ১০৬৬ ১৬০০ ১৬২৫ ১৪৬২ ১৩০০ ১১৩৭ ৯৭৫ ১৬৭০ ১৭১০ 

   [১.৫.৩] ӏিম 
সং̖ার ǯবােড ȟ 
ɛিশɻণ ɛা˖ 
কম ȟকত ȟা/কম ȟচারী  

সং
া 

২ ১৩৭৫ ১৪০০ ১৪৫০ ১৩৫০ ১২৫০ ১১৫০ ১১০০ ১৪৫০ ১৫০০ 
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ǯকৗশলগ
ত 

ǯকৗশলগ
ত 

উেʸেΚ
র মান 

কায ȟɈম কম ȟস˫াদন 
Ӡচক 

একক কম ȟস˫া
দন 

Ӡচেকর 
মান 

ɛҍত 
অজȟন 

২০১৬-১৭ 

ɛҍত 
অজȟন* 

২০১৭-১৮ 

লɻɇমাɖা/িনণ ȟা
য়ক ২০১৮-১৯ 

    ɛেɻপ
ণ 

২০১৯
-২০ 

ɛেɻপ
ণ 

২০২০
-২১ 

   [১.৫.৪] ӏিম 
ǯরকড ȟ ও জিরপ 
অিধদ˖ের 
ɛিশɻণ ɛা˖ 
কম ȟকত ȟা/কম ȟচারী  

সং
া 

২ ৩৮০ ৪২০ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪১০ ৪০০ ৬৬০ ৭২০ 

  [১.৬] সােভ ȟ ও 
ǯসেটলেম˂ 
ɛিশɻণ  

[১.৬.১] সােভ ȟ ও 
ǯসেটলেম˂ 
ɛিশɻণ ɛা˖ 
কম ȟকত ȟা  

সং
া 

১ ১৮৩ ১৯৪ ২০০ ১৯৮ ১৯৬ ১৯৪ ১৫০ ২২০ ২৪০ 

  [১.৭] ӏিম 
অিধɊহণ  

[১.৭.১] মˈণালয় 
কҸȟক 
অӂেমািদত 
ɛ̜াব  

% ২  ৯০ ৯০ ৮৬ ৮৩ ৭৯ ৭৫ ৯১ ৯৩ 

   [১.৭.২] িস এল 
এিস কҸȟক 
অӂেমািদত 
অিধɊহণ ɛ̜াব  

% ১  ৯০ ৯০ ৮৬ ৮৩ ৭৯ ৭৫ ৯১ ৯১ 

  [১.৮] ӏিম 
িবেরাধ িন̑িʯ  

[১.৮.১] রাজ· 
কম ȟকত ȟা কҸȟক 
িমসেকস 
িন̑িʯকরণ  

% ২ ৩২০১৬ ৬০ ৬১ ৫৯ ৫৭ ৫৫ ৫৩ ৬২ ৬৩ 

  [১.৯] 
সাɪ ȟিফেকট 
ǯকস িন̑িʯ  

[১.৯.১] সহকারী 
কিমশনার (ӏিম) 
কҸȟক 
িন̑িʯҍত ǯর˂ 
সাɪ ȟিফেকট 
ǯমাকʸমা  

% ২ ১৭৫৪৮ ৭০ ৭২ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৬২ ৭৪ ৭৬ 
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ǯকৗশলগ
ত 

ǯকৗশলগ
ত 

উেʸেΚ
র মান 

কায ȟɈম কম ȟস˫াদন 
Ӡচক 

একক কম ȟস˫া
দন 

Ӡচেকর 
মান 

ɛҍত 
অজȟন 

২০১৬-১৭ 

ɛҍত 
অজȟন* 

২০১৭-১৮ 

লɻɇমাɖা/িনণ ȟা
য়ক ২০১৮-১৯ 

    ɛেɻপ
ণ 

২০১৯
-২০ 

ɛেɻপ
ণ 

২০২০
-২১ 

  [১.১০] ӏিম 
আপীল ǯবােড ȟর 
আপীল মামলা 
িন̑িʯ  

[১.১০.১] 
িন̑িʯҍত 
আপীল মামলা  

% ১ ৩৯৬ ৬৫ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫৩ ৫০ ৬২ ৬৪ 

  [১.১১] িনরীɻা 
কায ȟɈম 
পিরচালনা  

[১.১১.১] 
িনরীɻাҍত 
অিফস  

সং
া 

১ ৪৮৯০ ৪৯১৩ ৪৯৭১ ৪৯৬৩ ৪৯৫৮ ৪৯৫৩ ৪৯৪৮ ৪৯৭১ ৪৯৭১ 

   [১.১১.২] 
িন̑িʯҍত 
অিডট (রাঃ) 
আপিʯ  

% ১ ৫৬ ৬১ ৬২ ৬১ ৬০ ৫৯ ৫৮ ৬৬ ৬৭ 

  [১.১২] 
ইউিনয়ন ӏিম 
অিফস ̝াপন, 
পদӡজন ও 
িনম ȟাণ  

[১.১২.১] 
ইউিনয়ন ӏিম 
অিফস ̝ািপত  

সং
া 

২   ১৩১০ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১০৫০ ২০ ১০ 

   [১.১২.২] ̝ািপত 
ইউিনয়ন ӏিম 
অিফেস পদ 
ӡিজত  

সং
া 

২   ৩৯৩০ ৩৬০০ ৩৪৫০ ৩৩০০ ৩১৫০ ৬০ ৩০ 

   [১.১২.৩] 
িনম ȟাণҍত 
উপেজলা ও 
ইউিনয়ন ӏিম 
অিফস  

সং
া 

১ ২২৫ ২৫০ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২৮ ২২৫ ২৫০ ৩০০ 

  [১.১৩] উˑয়ন 
পিরক˾না  

[১.১৩.১] 
দািখলҍত উˑয়ন 

সং
া 

১   ৩ ২ ২ ১ ১ ৪ ৪ 
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ǯকৗশলগ
ত 

ǯকৗশলগ
ত 

উেʸেΚ
র মান 

কায ȟɈম কম ȟস˫াদন 
Ӡচক 

একক কম ȟস˫া
দন 

Ӡচেকর 
মান 

ɛҍত 
অজȟন 

২০১৬-১৭ 

ɛҍত 
অজȟন* 

২০১৭-১৮ 

লɻɇমাɖা/িনণ ȟা
য়ক ২০১৮-১৯ 

    ɛেɻপ
ণ 

২০১৯
-২০ 

ɛেɻপ
ণ 

২০২০
-২১ 

পিরক˾না  
   [১.১৩.২] 

বা̜বায়নҍত 
উˑয়ন পিরক˾না  

% ০.৫   ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮০ ৮০ 

  [১.১৪] 
পিরবীɻণ ও 
তদারিক  

[১.১৪.১] 
পিরদশ ȟনҍত 
অিফস  

সং
া 

১ ৬৯৫ ৭০০ ৭১০ ৭০৫ ৭০০ ৬৯৫ ৬৯০ ৭১০ ৭১৫ 

   [১.১৪.২] 
পিরদশ ȟেনর 
ӟপািরশ 
বা̜বািয়ত  

% ১  ৫০ ৫১ ৪৭ ৪৫ ৪৩ ৪০ ৫২ ৫৫ 

   [১.১৪.৩] িভিডও 
কনফাের˓ 
আেয়ািজত  

সং
া 

১  ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

[২] দɻ 
ও 
কায ȟকর 
ӏিম·͉ 
Εব̝াপনা 

১৯.৫ [২.১] ǯমৗজা 
জিরপকরণ  

[২.১.১] ǯমৗজা 
জিরপҍত  

সং
া 

৫ ৭৪১ ৮০০ ৮০০ ৭২০ ৬৪০ ৫৬০ ৪৮০ ৮৫০ ৯০০ 

  [২.২] ·͉িলিপ 
ɛͼত ও ɛকাশ  

[২.২.১] 
·͉িলিপ 
ɛͼতҍত  

সং
া 
লɻ 

৩ ৬.১ ৬.৫ ৬.৮ ৬.৭ ৬.৬ ৬.৫ ৫ ৭ ৭.৫ 

   [২.২.২] 
·͉িলিপ ɛকাশ  

সং
া 
লɻ 

৩ ১৩.০৪ ৬.৮৫ ৭.৫ ৭.২৫ ৭ ৬.৮৫ ৬ ৮ ৮.২৫ 

   [২.২.৩] ӑিɘত 
ӏিম ·͉িলিপর 

সং
া 

২ ৯.৩ ৮.৯৯ ৯.২৫ ৯ ৮.৯৫ ৮.৯১ ৮ ৯ ৯.২৫ 
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ǯকৗশলগ
ত 

ǯকৗশলগ
ত 

উেʸেΚ
র মান 

কায ȟɈম কম ȟস˫াদন 
Ӡচক 

একক কম ȟস˫া
দন 

Ӡচেকর 
মান 

ɛҍত 
অজȟন 

২০১৬-১৭ 

ɛҍত 
অজȟন* 

২০১৭-১৮ 

লɻɇমাɖা/িনণ ȟা
য়ক ২০১৮-১৯ 

    ɛেɻপ
ণ 

২০১৯
-২০ 

ɛেɻপ
ণ 

২০২০
-২১ 

ǯগেজট িবʗি˖ 
ɛকািশত ও 
হ̜াˉিরত  

লɻ 

  [২.৩] ·͉িলিপ 
হ̜াˉর  

[২.৩.১] ӏিম 
রাজ· কҸȟপেɻর 
িনকট ·͉িলিপ 
হ̜াˉর  

সং
া 
লɻ 

২ ১২ ১২.০৬ ১২.৫ ১২.২৫ ১২.১ ১২.০৬ ১১ ১২.৫ ১৩ 

  [২.৪] 
অভɇˉরীণ 
সীমানা িবেরাধ 
িন̑িʯকরণ ও 
আˉজ ȟািতক 
সীমানা 
স˫িক ȟত িবষয় 
িন̑িʯ  

[২.৪.১] 
িন̑িʯҍত 
অভɇˉরীণ 
সীমানা িবেরাধ  

সং
া 

১ ২ ২ ২ ১ ১ ১  ২ ২ 

   [২.৪.২] 
ǯযৗথভােব 
সীমানা 
পিরদশ ȟনҍত  

সং
া 

১ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

   [২.৪.৩] 
ǯযৗথভােব 
সীমানা 
পিরদশ ȟেনর 
ӟপািরেশর 
িসʺাˉ 
বা̜বািয়ত  

% ০.৫  ৮০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮০ ৮০ 

  [২.৫] [২.৫.১] আরএস সং ২ ৭.১৯ ১০.০৮ ১০.১৫ ৯.১৩ ৮.১২ ৫.১৪ ৫ ১১ ১১.৩ 
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ǯকৗশলগ
ত 

ǯকৗশলগ
ত 

উেʸেΚ
র মান 

কায ȟɈম কম ȟস˫াদন 
Ӡচক 

একক কম ȟস˫া
দন 

Ӡচেকর 
মান 

ɛҍত 
অজȟন 

২০১৬-১৭ 

ɛҍত 
অজȟন* 

২০১৭-১৮ 

লɻɇমাɖা/িনণ ȟা
য়ক ২০১৮-১৯ 

    ɛেɻপ
ণ 

২০১৯
-২০ 

ɛেɻপ
ণ 

২০২০
-২১ 

·͉িলিপ, 
কি˫উটাের 
সংরɻণ  

খিতয়ান 
কি˫উটারাইজড
ҍত  

া 
লɻ 

[৩] 
ӏিমহীন 
ও Ғহহীন 
পিরবােরর 
Ӆনব ȟাসন 

৫ [৩.১] ҍিষ 
খাসজিম 
বেˍাব̜ ɛদান  

[৩.১.১] 
বেˍাব̜ҍত 
ҍিষ খাস জিম 
িচি̧ত  

একর ১ ৮৪৬৫ ১৩৫০০ ১৩৫০০ ১১৭১৮ ১০৮০০ ৯৪৫০ ৮১০০ ১৪২০
০ 

১৪৯০
০ 

   [৩.১.২] 
বেˍাব̜ҍত 
ҍিষ খাস জিম  

একর ১ ৪০৩৯.৪৩
৫৩ 

২৬২৮.২০
০৬ 

১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ১০৫০
০ 

১০৬০
০ 

   [৩.১.৩] 
শনাɳҍত 
ӏিমহীন পিরবার  

সং
া 

১ ১১৫১১ ৪০১৯২ ৪০১৯২ ৩৬১৭২ ৩২১৫৩ ২৮১৩৪ ২৪১১৫ ৪২২০
০ 

৪৪৩১
২ 

   [৩.১.৪] 
িন̑িʯҍত 
বেˍাব̜ 
ǯমাকʸমা  

সং
া 

১ ৭২৭৮ ৬৪৪৫ ২০০০০ ১৮০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১২০০০ ২১০০
০ 

২১৫০
০ 

  [৩.২] অҍিষ 
খাস জিম 
বেˍাব̜ ɛদান  

[৩.২.১] 
বেˍাব̜ҍত 
অҍিষ খাস জিম  

একর ০.৫ ৫৬০৩.৫৪ ৫১২৯.০৬
৫৫ 

৪৫০০ ৪০৫০ ৩৬০০ ৩১৫০ ২৭০০ ৪৬০০ ৪৭৫০ 

  [৩.৩] ̶ʑɊাম 
ӡজন  

[৩.৩.১] 
Ғহহীনেদর জΓ 
িনম ȟাণҍত ঘর  

সং
া 

০.৫ ৪৬০০ ১৫০০০ ২৫০০০ ২৪০০০ ২০০০০ ১৫০০০ ১২০০০ ২৬০০
০ 

২৭০০
০ 

[৪] ӏিমর 
সেব ȟাʯম 
Εবহার 

৪ [৪.১] আইন ও 
িবিধ-
িবধানসӒহ 

[৪.১.১] 
ɛͼতҍত 
Ӕেগাপেযাগী 

সং
া 

১  ১ ১     ২ ৩ 
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ǯকৗশলগ
ত 

ǯকৗশলগ
ত 

উেʸেΚ
র মান 

কায ȟɈম কম ȟস˫াদন 
Ӡচক 

একক কম ȟস˫া
দন 

Ӡচেকর 
মান 

ɛҍত 
অজȟন 

২০১৬-১৭ 

ɛҍত 
অজȟন* 

২০১৭-১৮ 

লɻɇমাɖা/িনণ ȟা
য়ক ২০১৮-১৯ 

    ɛেɻপ
ণ 

২০১৯
-২০ 

ɛেɻপ
ণ 

২০২০
-২১ 

িনি̃তক
রণ 

Ӕেগাপেযািগকর
ণ  

আইেনর তািলকা  

   [৪.১.২] ɛণীতΕ 
নҶন আইেনর 
খসড়া  

সং
া 

১  ১ ১     ১ ১ 

   [৪.১.৩] 
ɛণয়নҍত নҶন 
আইন  

সং
া 

১  ১ ১     ১ ১ 

   [৪.১.৪] বাংলা 
ভাষায় অӂিদত 
আইন/িবিধ-
িবধান  

সং
া 

১  ১ ১     ১ ১ 
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৩.৫.২ আবিΚক উেʸΚ 

ǯটিবল ৩.২: আবিΚক উেʸΚ 

ǯকৗশলগত ǯকৗশল
গত 
উেʸ
ǯΚর 
মান 

      কায ȟɈম       কম ȟস˫াদন Ӡচক একক  কম ȟস˫া
দন 
Ӡচেকর 
মান 

ɛҍ
ত 
অজȟ
ন 
২০১
৬-
১৭ 

ɛҍ
ত 
অজȟ
ন* 
২০১
৭-
১৮ 

লɻɇমাɖা/িন
ণ ȟায়ক ২০১৮-
১৯ 

    ɛেɻ
পণ 
২০১৯
-২০ 

ɛেɻ
পণ 
২০২০
-২১ 

উেʸΚ   
  

       অসাধারণ অিত উʯম উʯম চলিত মান চলিত 
মােনর 
িনে˨ 

  

        ১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০%   
আবিΚক 
ǯকৗশলগত 
উেʸΚস
ӑহ 

              

[১] 
কায ȟপʺিত
, 
কম ȟপিরেব
শ ও 
ǯসবার 
মােনাˑয়ন 

১০ [১.১] 
মˈণালয়/িবভােগ 
ই-ফাইিলং পʺিত 
বা̜বায়ন 

[১.১.১] ɜ˂ ǯডে̖র 
মাΒেম Ғহীত ডাক 
ই-ফাইিলং িসে̙েম 
আপেলাডҍত 

% ১   ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০   

   [১.১.২] ই-ফাইেল 
নিথ িন̑িʯҍত ** 

% ১   ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০   
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ǯকৗশলগত ǯকৗশল
গত 
উেʸ
ǯΚর 
মান 

      কায ȟɈম       কম ȟস˫াদন Ӡচক একক  কম ȟস˫া
দন 
Ӡচেকর 
মান 

ɛҍ
ত 
অজȟ
ন 
২০১
৬-
১৭ 

ɛҍ
ত 
অজȟ
ন* 
২০১
৭-
১৮ 

লɻɇমাɖা/িন
ণ ȟায়ক ২০১৮-
১৯ 

    ɛেɻ
পণ 
২০১৯
-২০ 

ɛেɻ
পণ 
২০২০
-২১ 

   [১.১.৩] ই-ফাইেল 
পɖ জারীҍত *** 

% ১   ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০   

  [১.২] 
মˈণালয়/িবভাগ 
কҸȟক অনলাইন 
ǯসবা চাӗ করা 

[১.২.১] Ӄɇনতম 
একɪ নҶন ই-
সািভ ȟস চাӗҍত 

তাির
খ 

১   ১৫/০১/২০১৯ ১৭/০২/২০
১৯ 

৩১/০৩/২
০১৯ 

৩০/০৪/২
০১৯ 

৩০/০৫/২
০১৯ 

  

  [১.৩] 
মˈণালয়/িবভাগ 
কҸȟক উʼাবনী 
উেΑাগ/Ѐɘ উˑয়ন 
ɛক˾ (SIP) 
বা̜বায়ন 

[১.৩.১] ডাটােবজ 
অӂযায়ী Ӄɇনতম 
Ҽɪ নҶন উʼাবনী 
উেΑাগ/Ѐɘ উˑয়ন 
ɛক˾ চাӗҍত 

তাির
খ 

১   ১১/০৩/২০১৯ ১৮/০৩/২
০১৯ 

২৫/০৩/২
০১৯ 

০১/০৪/২০
১৯ 

০৮/০৪/২
০১৯ 

  

  [১.৪] ɛিতɪ 
শাখায় িবন̌েযাΌ 
নিথর তািলকা 
ɛণয়ন ও িবন̌ 
করা 

[১.৪.১] িবন̌েযাΌ 
নিথর তািলকা 
ɛণীত 

তাির
খ 

০.৫   ১০/০১/২০১৯ ১৭/০১/২০
১৯ 

২৪/০১/২০
১৯ 

২৮/০১/২
০১৯ 

৩১/০১/২
০১৯ 

  

   [১.৪.২] ɛণীত 
তািলকা অӂযায়ী 
িবন̌ҍত নিথ 

% ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০   

  [১.৫] িসɪেজα স 
চাট ȟার বা̜বায়ন 

[১.৫.১] 
হালনাগাদҍত 
িসɪেজα স চাট ȟার 
অӂযায়ী ɛদʯ ǯসবা 

% ১   ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০   
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ǯকৗশলগত ǯকৗশল
গত 
উেʸ
ǯΚর 
মান 

      কায ȟɈম       কম ȟস˫াদন Ӡচক একক  কম ȟস˫া
দন 
Ӡচেকর 
মান 

ɛҍ
ত 
অজȟ
ন 
২০১
৬-
১৭ 

ɛҍ
ত 
অজȟ
ন* 
২০১
৭-
১৮ 

লɻɇমাɖা/িন
ণ ȟায়ক ২০১৮-
১৯ 

    ɛেɻ
পণ 
২০১৯
-২০ 

ɛেɻ
পণ 
২০২০
-২১ 

   [১.৫.২] 
ǯসবাɊহীতােদর 
মতামত পিরবীɻণ 
Εব̝া চাӗҍত 

তাির
খ 

১   ৩১/১২/২০১৮ ১৫/০১/২০
১৯ 

০৭/০২/২০
১৯ 

১৭/০২/২০
১৯ 

২৮/০২/২
০১৯ 

  

  [১.৬] অিভেযাগ 
ɛিতকার Εব̝া 
বা̜বায়ন 

[১.৬.১] িনিদ ȟ̌  
সমেয়র মেΒ 
অিভেযাগ 
িন̑িʯҍত 

% ০.৫   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০   

   [১.৬.২] অিভেযাগ 
িন̑িʯর িবষেয় 
অিভেযাগকারীেক 
অবিহতকরণ 

% ০.৫   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০   

  [১.৭] িপআরএল 
ʹͰর ২ মাস ӆেব ȟ 
সংি̈̌ কম ȟচারীর 
িপআরএল ও Ҝɪ 
নগদায়নপɖ জারী 
করা 

[১.৭.১] িপআরএল 
আেদশ জারীҍত 

% ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০     

   [১.৭.২] Ҝɪ 
নগদায়নপɖ 
জারীҍত 

% ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০     

[২] 
আিথ ȟক ও 
স˫দ 

৮ [২.১] অিডট 
আপিʯ িন̑িʯ 
কায ȟɈেমর উˑয়ন 

[২.১.১] িɖপɻীয় 
সভায় িন̑িʯর 
জΓ ӟপািরশҍত 

% ০.৫   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   
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ǯকৗশলগত ǯকৗশল
গত 
উেʸ
ǯΚর 
মান 

      কায ȟɈম       কম ȟস˫াদন Ӡচক একক  কম ȟস˫া
দন 
Ӡচেকর 
মান 

ɛҍ
ত 
অজȟ
ন 
২০১
৬-
১৭ 

ɛҍ
ত 
অজȟ
ন* 
২০১
৭-
১৮ 

লɻɇমাɖা/িন
ণ ȟায়ক ২০১৮-
১৯ 

    ɛেɻ
পণ 
২০১৯
-২০ 

ɛেɻ
পণ 
২০২০
-২১ 

Εব̝াপনা
র উˑয়ন 

অিডট আপিʯ 

   [২.১.২] অিডট 
আপিʯ িন̑িʯҍত 

% ০.৫   ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০   

  [২.২] ̝াবর ও 
অ̝াবর স˫িʯর 
হালনাগাদ তািলকা 
ɛͼত করা 

[২.২.১] ̝াবর 
স˫িʯর তািলকা 
হালনাগাদҍত 

তাির
খ 

০.৫   ০৩/০২/২০১৯ ১৭/০২/২০
১৯ 

২৮/০২/২
০১৯ 

২৮/০৩/২
০১৯ 

১৫/০৪/২০
১৯ 

  

   [২.২.২] অ̝াবর 
স˫িʯর তািলকা 
হালনাগাদҍত 

তাির
খ 

০.৫   ০৩/০২/২০১৯ ১৭/০২/২০
১৯ 

২৮/০২/২
০১৯ 

২৮/০৩/২
০১৯ 

১৫/০৪/২০
১৯ 

  

  [২.৩] বােজট 
বা̜বায়েন উˑয়ন 

[২.৩.১] বােজট 
বা̜বায়ন পিরক˾না 
(Budget 
Implement
ation Plan) 
ɛণীত 

সং
া 

০.৫   ১       

   [২.৩.২] ǰɖমািসক 
বােজট বা̜বায়ন 
ɛিতেবদন 
দািখলҍত 

সং
া 

০.৫   ৪ ৩      

  [২.৪] বািষ ȟক 
উˑয়ন কম ȟӠিচ 
বা̜বায়ন 

[২.৪.১] বািষ ȟক 
উˑয়ন কম ȟӠিচ 
বা̜বািয়ত 

% ২   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   
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ǯকৗশলগত ǯকৗশল
গত 
উেʸ
ǯΚর 
মান 

      কায ȟɈম       কম ȟস˫াদন Ӡচক একক  কম ȟস˫া
দন 
Ӡচেকর 
মান 

ɛҍ
ত 
অজȟ
ন 
২০১
৬-
১৭ 

ɛҍ
ত 
অজȟ
ন* 
২০১
৭-
১৮ 

লɻɇমাɖা/িন
ণ ȟায়ক ২০১৮-
১৯ 

    ɛেɻ
পণ 
২০১৯
-২০ 

ɛেɻ
পণ 
২০২০
-২১ 

  [২.৫] বািষ ȟক Ɉয় 
পিরক˾না 
বা̜বায়ন 

[২.৫.১] Ɉয় 
পিরক˾না 
বা̜বািয়ত 

% ০.৫   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

  [২.৬] 
অΕবΉত/অেক
ǯজা যানবাহন 
িবΑমান নীিতমালা 
অӂযায়ী 
িন̑িʯকরণ 

[২.৬.১] িন̑িʯҍত % ০.৫   ৮০ ৭০ ৬০ ৫০    

  [২.৭] বেকয়া 
িবҼɇৎ িবল 
পিরেশাধ করা 

[২.৭.১] িবҼɇৎ িবল 
পিরেশািধত 

% ১   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

  [২.৮] ӚΓ পেদর 
িবপরীেত িনেয়াগ 
ɛদান 

[২.৮.১] িনেয়াগ 
ɛদানҍত 

% ১   ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০   

[৩] 
জাতীয় 
ʹʺাচার 
ǯকৗশল ও 
তΐ 
অিধকার 
বা̜বায়ন 
ǯজারদার
করণ 

৪ [৩.১] জাতীয় 
ʹʺাচার 
কম ȟপিরক˾না ও 
পিরবীɻণ কাঠােমা 
বা̜বায়ন **** 

[৩.১.১] িনধ ȟািরত 
সমেয় ǰɖমািসক 
ɛিতেবদন 
দািখলҍত 

সং
া 

১   ৪ ৩      
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ǯকৗশলগত ǯকৗশল
গত 
উেʸ
ǯΚর 
মান 

      কায ȟɈম       কম ȟস˫াদন Ӡচক একক  কম ȟস˫া
দন 
Ӡচেকর 
মান 

ɛҍ
ত 
অজȟ
ন 
২০১
৬-
১৭ 

ɛҍ
ত 
অজȟ
ন* 
২০১
৭-
১৮ 

লɻɇমাɖা/িন
ণ ȟায়ক ২০১৮-
১৯ 

    ɛেɻ
পণ 
২০১৯
-২০ 

ɛেɻ
পণ 
২০২০
-২১ 

   [৩.১.২] জাতীয় 
ʹʺাচার 
কম ȟপিরক˾না ও 
পিরবীɻণ 
কাঠােমায় অˉӎ ȟɳ 
লɻɇমাɖা 
বা̜বািয়ত 

% ১   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

  [৩.২] তΐ 
বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ 

[৩.২.১] 
মˈণালয়/িবভােগর 
সকল তΐ ও 
অনলাইন ǯসবা 
৩৩৩ সহ তΐ 
বাতায়েন 
সংেযািজত 

% ১   ১০০ ৯০ ৮০     

  [৩.৩] 
মˈণালয়/িবভােগর 
বািষ ȟক ɛিতেবদন 
ɛণয়ন ও ɛকাশ 

[৩.৩.১] বািষ ȟক 
ɛিতেবদন 
ওেয়বসাইেট 
ɛকািশত 

তাির
খ 

১   ১৫/১০/২০১৮ ২৯/১০/২০
১৮ 

১৫/১১/২০
১৮ 

২৯/১১/২০
১৮ 

১৩/১২/২
০১৮ 

  

[৪] 
বািষ ȟক 
কম ȟস˫া
দন ҙিɳ 
বা̜বায়ন 
ǯজারদার
করণ 

৩ [৪.১] অধীন̝ 
দ˖র/সং̝ার সেʊ 
২০১৮-১৯ 
অথ ȟবছেরর বািষ ȟক 
কম ȟস˫াদন ҙিɳ 
·াɻর ও 
ওেয়বসাইেট 

[৪.১.১] ·াɻিরত 
বািষ ȟক কম ȟস˫াদন 
ҙিɳ ওেয়বসাইেট 
আপেলাডҍত 

তাির
খ 

০.৫   ২৪/০৬/২০১৮ ২৬/০৬/২
০১৮ 

২৮/০৬/২
০১৮ 
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ǯকৗশলগত ǯকৗশল
গত 
উেʸ
ǯΚর 
মান 

      কায ȟɈম       কম ȟস˫াদন Ӡচক একক  কম ȟস˫া
দন 
Ӡচেকর 
মান 

ɛҍ
ত 
অজȟ
ন 
২০১
৬-
১৭ 

ɛҍ
ত 
অজȟ
ন* 
২০১
৭-
১৮ 

লɻɇমাɖা/িন
ণ ȟায়ক ২০১৮-
১৯ 

    ɛেɻ
পণ 
২০১৯
-২০ 

ɛেɻ
পণ 
২০২০
-২১ 

আপেলাড 
  [৪.২] ২০১৭-১৮ 

অথ ȟবছেরর বািষ ȟক 
কম ȟস˫াদন ҙিɳর 
ӒΙায়ন ɛিতেবদন 
মিˈপিরষদ 
িবভােগ দািখল 

[৪.২.১] ӒΙায়ন 
ɛিতেবদন 
দািখলҍত 

তাির
খ 

০.৫   ১৯/০৮/২০১৮ ২৭/০৮/২
০১৮ 

২৯/০৮/২
০১৮ 

০৩/০৯/২
০১৮ 

০৫/০৯/২
০১৮ 

  

  [৪.৩] 
দ˖র/সং̝ার 
২০১৮-১৯ 
অথ ȟবছেরর বািষ ȟক 
কম ȟস˫াদন ҙিɳর 
অধ ȟবািষ ȟক ӒΙায়ন 
ɛিতেবদন 
পয ȟােলাচনােˉ 
ফলাবত ȟক 
(feedback) 
ɛদান 

[৪.৩.১] ফলাবত ȟক 
(feedback) 
ɛদʯ 

তাির
খ 

১   ৩১/০১/২০১৯ ০৭/০২/২০
১৯ 

১০/০২/২০
১৯ 

১১/০২/২০
১৯ 

১৪/০২/২০
১৯ 

  

  [৪.৪] সরকাির 
কম ȟস˫াদন 
Εব̝াপনা সংɈাˉ 
ɛিশɻণসহ 
অΓাΓ িবষেয় 
কম ȟকত ȟা/কম ȟচারী
ǯদর জΓ ɛিশɻণ 

[৪.৪.১] আেয়ািজত 
ɛিশɻেণর সময় 

জনঘ
ʤা * 

১   ৬০       
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ǯকৗশলগত ǯকৗশল
গত 
উেʸ
ǯΚর 
মান 

      কায ȟɈম       কম ȟস˫াদন Ӡচক একক  কম ȟস˫া
দন 
Ӡচেকর 
মান 

ɛҍ
ত 
অজȟ
ন 
২০১
৬-
১৭ 

ɛҍ
ত 
অজȟ
ন* 
২০১
৭-
১৮ 

লɻɇমাɖা/িন
ণ ȟায়ক ২০১৮-
১৯ 

    ɛেɻ
পণ 
২০১৯
-২০ 

ɛেɻ
পণ 
২০২০
-২১ 

আেয়াজন 
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চҶথ ȟ অΒায় 

ӏিম মˈণালেয়র িবিভˑ অӂিবভাগ ও শাখার কায ȟɈম  

ӏিম মˈণালেয়র কায ȟাবলী ӟ̎ ুভােব স˫ˑ করার জΓ মˈণালেয়র কায ȟাবলীেক িবিভˑ অӂিবভাগ, 
অিধশাখা ও শাখায় িবভɳ করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ ȟ বছের িবিভˑ শাখায় স˫ািদত কায ȟাবলী িনে˨ 
উপ̝াপন করা হেলা। 

৪.১ খাসজিম 

৪.১.২ Εব̝াপনা ও বেˍাব̜ 

ӏিম হেʑ ǯমৗিলক ɛাҍিতক স˫দ, যা মাӂেষর িনতɇ ɛেয়াজনীয় সকল চািহদার উৎস। বাংলােদেশ 
জনসংা Ӎিʺর কারেণ মাথািপҜ ӏিমর পিরমাণ Ɉমাগত ɥাস পােʑ। এছাড়া অথ ȟৈনিতক অɊগিতর সােথ 
সােথ নগরায়েনর ɛবণতা Ӎিʺ পােʑ এবং নদী ভাʊনসহ িবিভˑ ɛাҍিতক Ҽেয ȟােগর কারেণ Ɉমশই ҍিষ 
ӏিমর পিরমাণ সং̲িচত হেʑ। ӏিম মˈণালেয়র Εব̝াধীেন Ҽ’ɛকােরর খাসজিম আেছ, ҍিষ খাসজিম এবং 
অҍিষ খাসজিম। সারােদেশ ǯমাট ҍিষ খাসজিমর পিরমাণ ১৭১৫৩৮৬.৩৯৩ একর। এর মেΒ বেˍাব̜েযাΌ 
ҍিষ খাসজিমর পিরমাণ ৫৯৩৯১৯.১৬ একর। সারােদেশ অҍিষ খাস জিমর পিরমাণ ২৩২০৩৮৬.৫৩৭ একর। 
এর মেΒ বেˍাব̜েযাΌ অҍিষ খাসজিমর পিরমাণ ১৪৩৭০৬০৯৫৬১. একর।  

ǯটিবল ৪.১: িবভাগিভিʯক ҍিষ ও অҍিষ খাসজিমর তািলকা 

িবভেগর 
নাম 

ǯমাট খাসজিম (একের)  বেˍাব̜েযাΌ খাসজিম (একের) ǯমাট খাসজিম 
(একের) 

       

 ҍিষ অҍিষ ҍিষ/অҍিষ ǯমাট ҍিষ অҍিষ ҍিষ/অҍিষ ǯমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ঢাকা ১৬২৯৭৫.৪২৮৭ ২৮৯৩৮০.৩৯৯ ৪৫২৩৫৫.৮২৭৭ ৮১১৪৯.৮০৫ ৯৩৪০.১৭২ ৯০৪৮৯.৯৭৭ 

ময়মনিসংহ ৯৬৯২৯.৬৮০১ ৭৭১৬৬.২৯ ১৭৪০৯৫.৯৭০১ ৬১৪৯৭.৭৭৯ ১৭০০.৬৮৩ ৬৩১৯৮.৪৬২ 

Ҏলনা ৯৪৫০১.৩৫৭৬ ১৩২৭৫৭.০৯৪৪ ২২৭২৫৮.৪৫২ ৫০২০.৫৪২৬ ৮৬৯.৮৮ ৫৮৯০.৪২২৬ 

চʞɊাম ৭৫৬৪৬৮.৮৬ ১৩১৮৭৫৪.৮৬ ২০৭৫২২৩.৭২ ২৪৫৫০০.৮ ১৪৩৬৭৫২২৯.১৩ ১৪৩৯২০৭২৯.৯৩ 

রাজশাহী ১১১৩০২.২০৫৬ ১৬৬৫৯০.৫৭০৬ ২৭৭৮৯২.৭৭৬২ ৪২২০২.৫১১২ ২৬৭২.৭৪৫৫ ৪৪৮৭৫.২৫৬৭ 

বিরশাল ১৯৮৫০৩.৬৫ ১৬১৬.৮৬৭১ ২০০১২০.৫২ ২৩০৭২.৩৭ ১১২৭.৭ ২৪২০০.০৭ 

িসেলট ১৫৮২৫৭.৩১১ ২১৬৮১৬.৯৫৬ ৩৭৫০৭৪.২৬৭ ৬১৮৬৫.৪৫২ ১৩০৬৪.৭৮৩ ৭৪৯৩০.২৩৫ 

রংӅর ১৩৬৪৪৭.৯ ১১৭৩০৩.৫ ২৫৩৭৫১.৪ ৭৩৬০৯.৯ ২০৯২.৪ ৭৫৭০২.৩ 

সব ȟেমাট ১৭১৫৩৮৬.৩৯৩ ২৩২০৩৮৬.৫৩৭ ৪০৩৫৭৭২.৯৩ ৫৯৩৯১৯.১৬ ১৪৩৭০৬০৯৫.৬১ ১৪৪৩০০০১৬.৬৫৩ 
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ӏিম মˈণালেয়র িনয়ˈণাধীন খাসজিমর উʯম Εবহার িনি̃ত করার লেɻɇ মˈণালয় কҸȟক Ӈথক 
Ҽɪ নীিতমালা রেয়েছ । ҍিষ এবং অҍিষ খাসজিম িবতরণ কায ȟɈম ·ʑ ও গিতশীল করার লেɻɇ বত ȟমান 
সরকার কҸȟক ҍিষ খাসজিম Εব̝াপনা ও বেˍাব̜ নীিতমালা, ১৯৯৭ এর আেলােক সারা ǯদেশ ২০০৯  হেত 
২০১৮ সাল পয ȟ̄  সমেয় ১,৯২,২৫৩ ɪ ӏিমহীন পিরবারেক ǯমাট ৯৮,৯৩৯.০১৪৭ (আটান͡ই হাজার নয়শত 
ঊনচি̂শ দশিমক ӚΏ এক চার সাত) একর ҍিষ খাসজিম বরাʸ ɛদান করা হেয়েছ। ২০১৮-২০১৯ অথ ȟ 
বছের ১৪,৫০৯ɪ ӏিমহীন পিরবারেক ǯমাট ৭২১৩.৫১৮৮ একর খাসজিম বেˍাব̜ ɛদান করা হেয়েছ। ҍিষ 
খাসজিম ӏিমহীনেদর মেΒ বেˍাবে̜র মাΒেম ǯদেশর ǯবকার জনেগা̎ীর একɪ উে̂খেযাΌ অংেশর 
Ӆন ȟবাসেনর সােথ সােথ ҍিষ উৎপাদন Ӎিʺেত ҍষক পিরবারেক সরাসির স˫ৃɳ করা হেʑ। ফেল এ সকল 
ҍষক পিরবার ·িনভ ȟরতা অজ ȟনসহ ǯদেশর দািরɘ িবেমাচন কম ȟӠিচ বা̜বায়েন অবদান রাখেছ। ২০১৮-১৯ 
অথ ȟ বছের ӏিম মˈণালেয়র আওতায় খাসজিম বেˍাব̜ ɛা˖ ӏিমহীন পিরবার এবং তােদর নােম বেˍাব̜ 
ǯদয়া খাসজিমর পিরমাণ (িবভাগিভিʯক তািলকা)।  

ǯটিবল ৪.২: ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের ӏিমহীন পিরবারেক খাস জিম বরােʸর পিরমাণ 

িবভােগর নাম বেˍাব̜ҍত ҍিষ খাসজিম (একর) ӏিমহীন পিরবার 
ঢাকা ৪২২৪.৬৬৪৩ ৪০৬৪ 

ময়মনিসংহ ১৪১.৪২২ ১০৪৮ 
Ҏলনা ৮৫.৬৯৫৫ ১১২৭ 

চʞɊাম ১০১৭.১৯ ১৭৮০ 
রাজশাহী ৪৫.৫৭৩৯ ৭৬৯ 
বিরশাল ১০৭৬.১৩৩১ ১৭৩৮ 
িসেলট ২১৩.৩৪ ১১৮১ 
রংӅর ৪০৯.৫০ ২৮০২ 

সব ȟেমাট ৭২১৩.৫১৮৮ ১৪৫০৯ 

 

অপরিদেক অҍিষ খাসজিম Εব̝াপনা ও বেˍাব̜ নীিতমালা,১৯৯৫ এর আওতায় ǯদেশর িশ˾-
বািণজɇ ও উৎপাদান Ӎিʺেত এবং িবিভˑ িশ˾ ও বািণিজɇক ɛিত̎ান, িশɻা ও ধম̭য় ɛিত̎ান, িবিভˑ 
সরকাির-আধাসরকাির,·ায়͉শািসত ɛিত̎ােনর কায ȟɈম Ӎিʺেত এবং গবািদ পʹ ও হϲসӑরগীর খামার 
̝াপেন িবিভˑ Εিɳ/ɛিত̎ােনর নােম এবং ӑিɳেযাʺা সংসেদর অӂ̳েল অҍিষ খাসজিম বেˍাব̜ ɛদান 
করা হেয় থােক। ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের িবিভˑ দ˖র/সং̝ার অӂ̳েল ǯমাট ১৩১৮৪.৫৬৫৮ একর অҍিষ 
খাসজিম বেˍাব̜ ɛদান করা হেয়েছ। 

ǯটিবল ৪.৩: ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের িবিভˑ সং̝ােক খাস জিম বরােʸর পিরমাণ 

সরকাির দ˖র ǯবজা হাইেটক পাকȟ ӑিɳেযাʺা 
কমে˚ɼ 

িবিভˑ বািহনী Εিɳ,িশɻা,ধম̭য় 
ও অΓাΓ 
ɛিত̎ান 

ǯমাট 

৩৯৭.৫১৯৫ ১২৪৯৭.৯৭৮৬ ১৪.৬৮২২ ০.৯৭২৮ ২.২৮৫ ২৭১.১২৭৪ ১৩১৮৪.৫৬৫৮ 

 

৪.১.২ চা বাগান 

িসেলটহিবগʛ ও চʞɊাম ǯজলার অিধকাংশ চা বাগােনর মািলক সরকােরর পেɻ  ,ǯমৗলভীবাজার ,
উপӔɳ জিমেত নҶন চা বাগান ӡজন ӏিম মˈণালেয়র  ,লীজ নবায়ন ,ӏিম মˈণালয়। চা ӏিমর লীজ ɛদান
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 একɪ িনয়িমতদািয়͉। বত ȟমােন ইজারা ǯদওয়া সরকাির চা বাগােনর সংা ১৬০ɪরাҍত চা বাগােনর ইজা ,
 ।২১এবং ইজারািবহীন চা বাগােনর সংা  ১৩৯সংা  

চা বাগান ইজারা ɛদান ও ইজারা নবায়ন এবং নҶন ӏিমেত চা বাগান ӡজন িবষয়ক একɪ 
নীিতমালা ɛণয়ন করা হেয়েছ। স˩িত বাগান̶েলােক Εব̝াপনার ӟিবধােথ ȟ িতনɪ ǯɢিণেত ভাগ করা 
হেয়েছবিহ ȟӏত বাগান̶েলােক Εব̝াপনার আওতায় িনেয় আসার কম ȟӠিচ হােত ǯনয়া হেয়েছ। এছাড়া ইজারা ,
সারােদেশ ǯমাট চা বাগােনর ǯজলািভিʯক তািলকা, ইজারাҍত চা বাগােনর ǯজলািভিʯক তািলকা এবং 
ইজারািবহীন চা বাগােনর ǯজলািভিʯক তািলকা িনে˨ ছক আকাের উপ̝াপন করা হেলাঃ  

ǯটিবল ৪.৪: সারােদেশ ǯমাট চা বাগােনর ǯজলািভিʯক তািলকা 

ǯমাট চা বাগােনর ǯজলািভিʯক 
িবভাজন 

ইজারাҍত চা বাগােনর ǯজলািভিʯক 
িবভাজন 

ইজারািবহীন চা বাগােনর ǯজলািভিʯক 
িবভাজন 

০১। ǯমৗলভীবাজার ৯২ɪ ০১। ǯমৗলভীবাজার ৮৪ɪ ০১। ǯমৗলভীবাজার ০৮ɪ 
০২। িসেলট ১৯ɪ ০২। িসেলট ১৫ɪ ০২। িসেলট ০৪ɪ 
০৩। হিবগʛ ২৪ɪ ০৩। হিবগʛ ২৩ɪ ০৩। হিবগʛ ০১ɪ 
০৪। চʞɊাম ২৩ɪ ০৪। চʞɊাম ১৭ɪ ০৪। চʞɊাম ০৬ɪ 
০৫। ɝা̨ণবাড়ীয়া ০১ɪ ০৫। ɝা̨ণবাড়ীয়া - ০৫। ɝা̨ণবাড়ীয়া ০১ɪ 
০৬। রাʊামাɪ ০১ɪ ০৬। রাʊামাɪ - ০৬। রাʊামাɪ ০১ɪ 

সব ȟেমাট= ১৬০ɪ সব ȟেমাট= ১৩৯ɪ সব ȟেমাট= ২১ɪ 

 

সরকােরর িনয়ˈণাধীন উপেরাɳ ১৬০ɪ চা বাগান ছাড়াও পʙগড় ও ঠা̲রগϲও ǯজলায় ǯবসরকাির 
উেΑােগ Εিɳগত জিমেত ২৬ɪ চা বাগান ӡজন করা হেয়েছ। 

চা বাগান সংɈাˉ িকҜ তΐািদ 

 ӏিম মˈণালেয়র আওতাধীন ǯমাট চা বাগােনর সংা -  ১৬০ɪ। 

 ইজারাҍত চা বাগােনর সংা                              - ১৩৯ɪ। 

 ইজারািবহীন চা বাগােনর সংা                           - ২১ɪ। 

 ২০১০ সােল চা বাগান ইজারা ҙিɳ/নবায়ন ҙিɳর শত ȟাবিল আҿিনকায়ন কের একɪ ǯগেজট 
ɛকািশত হেয়েছ। 

 চা বাগােনর ӏিম Εব̝াপনা িনেদ ȟিশকা ২০১৭ পিরপɖ জাির করা হেয়েছ। 
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৪.২ ɛশাসন 

৪.২.১ মাঠ ɛশাসন (ӏিম Εব̝াপনা):  

ӏিম মˈণালয় এবং তার আওতাধীন দ˖র/সং̝ায় ǯমাট অӂেমািদত পদ ৩৫৩৮৮ɪ। তার ত˒েΒ 
ӆরণҍত পদ ২৬৬৩০ɪ এবং ӚΓ পেদর সংা ৮৭৫৮ɪ। ӚΓ পেদর মেΒ ɛথম ǯɢণীর ৫৫৭ɪ, ২য় ǯɢণীর 
৫৩৬ɪ এবং ৩য় ǯɢণীর ৫০৮০ɪ এবং ৪থ ȟ ǯɢণীর পদ ২৫৮৫ɪ। ӚΓ পেদর মেΒ ӏিম ǯরকড ȟ ও জরীপ 
অিধদ˖েরর ӚΓপদ ৪৬০৮ɪ । িনেয়াগিবিধ Қড়াˉ না থাকায় উɳ ӚΓপদসӒেহ িনেয়াগ ǯদয়া স˯ব হেʑনা।  

সারা ǯদেশ সহকারী কিমশনার (ӏিম) এর মИরীҍত পদ ৪৯৮ɪ। এর মেΒ সহকারী কিমশনার 
(ӏিম) পেদ কম ȟরত রেয়েছ ǯমাট ৪১৮ জন এবং ӚΓ পদ রেয়েছ ǯমাট ৮০ɪ।   

ӏিম মˈণালেয়র উেΑােগর পিরেɛিɻেত সারােদেশ সহকারী কিমশনার (ӏিম) কҸȟক সকলধরেণর 
সরকারী ӏিম যথাযথভােব সংরɻণ, ǯমাবাইল ǯকাট ȟ, িবিভˑ তদˉ/পিরদশ ȟন এবং উেʑদ কায ȟɈম পিরচালনার 
জΓ সহকারী কিমশনার (ӏিম)গেণর ৪৯৪ɪ কায ȟালেয়র সাংগঠিনক কাঠােমােত ০১ (এক)ɪ কের ডাবল 

ǯকিবন িপকআপ যথাযথ ɛিɈয়া অӂসরণ কের অˉӎ ȟɳ করা হয়। 2016-2017 A_© eQ‡ii 
ms‡kvwaZ eivÏ (Abybœqb) Lv‡Z eivÏK…Z ৫০.০০(পʙাশ) ǯকাɪ টাকা Øviv ɛিত ইউিনট 

৫১টাকা িহেসেব সব ȟেমাট (একাˑ লɻ উনিɖশ হাজার পϲচশত)-/৫০০,২৯, 96wU, 2017-2018 A_© 
eQ‡i বরাʸҍত ৯৬,৭৫,০০,০০০/-(িছয়ান͡ই ǯকাɪ ϣচাʯর লɻ) টাকা ͏ারা ɛিত ইউিনট ৫০-/৫০০,২৯,

টাকা িহেসেব (পʙাশ লɻ উনিɖশ হাজার পϲচশত) 192wUসহ সব ȟেমাট (১৯২+৯৬)= ২৮৮ Wvej 
†Kweb wcKAvc µq K‡i ২৮৮wU mnKvix Kwgkbvi (f~wg)/ivR¯^ mv‡K©‡ji 
AbyK~‡j mieivn Kiv n‡q‡Q| ǯজলায় রাজ· ɛশাসেন ১৬ ǯɊেডর ৩৪৬ ɪ ও ২০ ǯɊেডর ১০০ɪ 
পেদ িনেয়ােগর ছাড়পɖ ǯদয়া হেয়েছ।  জিরপ িবভােগ ৩য় ও ৪থ ȟ ǯɢণীর পেদ িনেয়েগর জΓ ৩৫ɪ পেদর 
ছাড়পɖ ǯদয়া হেয়েছ এবং ӏিম সং̖ার ǯবােড ȟর ৫ɪ পেদ িনেয়ােগর ছাড়পɖ ɛদান করা হেয়েছ।  

সারােদেশ ৪৭ (সাতচি̂শ)ɪ ӏিম অিধɊহণ কম ȟকত ȟা পদায়ন রেয়েছ। ǯরেভিনউ ǯডӅɪ কােলɰর 
িহসােব ǯকান কম ȟকত ȟা পদায়ন ǯনই। ২৮-১২-২০১৬ তািরেখর ৭৫০নং ̤ারেক মাঠ পয ȟােয়র কম ȟরত 
কম ȟকত ȟােদর িবিভˑ ɛকার Ҝɪ িপআরএল ও ǯপনশন মИিরর ɻমতা িবেকˌীকরেণর পিরপɖ জাির করা 
হেয়েছ। 

 

৪.২.৩ ɛিশɻণ ও ӛʉলা 

ǯটিবল ৪.৫: ӏিম মˈণালেয়র ɛিশɻণ সংɈাˉ তΐািদ 

 কম ȟকত ȟা/ কম ȟচারীর 
পয ȟায় 

ɛিশɻণাথ̭র সংা ǯমাট ɛিশɻণ ঘ˂া 

১ ১ম ǯɢিণ ৩০২ ৩১৬৫ 

২ ২য়েɢণী ২৪৮ ১১৪৪ 
৩ ৩য় ǯɢিণ ১৬৪ ৮২০ 
৪ ৪থ ȟ ǯɢিণ ১৬৪ ১০৬৭ 
 ǯমাট ৮৭৮ ৬১৯৬ 
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ǯটিবল ৪.৬: ӏিম মˈণালেয়র িবভাগীয় / আিপল মামলা সংɈাˉ তΐািদ 

 িন̑িʯҍত িবভাগীয়/আিপল 
মামলার সংা  

  ২০১৮-১৯ অথ ȟবছের 
িনশ˖িতҍত 

িবভাগীয়/আিপল 
মামলার সংা 

 চা̲িরҙɇত/বরখা̜ অΓাΓ দ˅ অΕাহিত  
 ০৫ ০৯ ১৩ ২৭ 

 

 

৪.২.৪ ই-নামজাির আেবদন ও িন̑ˑ 

 

ӏিম-ǯসবা সহিজকরেণর লেɻɇ িবগত ২৫ ҟলাই ২০১৭ তািরেখ ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র সে˰লন 
কেɻ অӂি̎ত একɪ সভায় ӏিম Εব̝াপনায় চলমান উেΑাগসӒহ পয ȟােলাচনা করা হয়ىجس ঐ সভায় উɳ সময় 
পাইলট আকাের Ғহীত ই-নামজাির িসে̙মɪ পয ȟেবɻণ-ӆব ȟক মাননীয় ɛধানমˈীর তΐ ও ǯযাগােযাগ ɛӔিɳ 
িবষয়ক উপেদ̌া জনাব সজীব আহেমদ ওয়ােজদ ҟন ২০১৮ এর মেΒ সারােদেশ ই-নামজাির বা̜বায়েনর 
িনেদ ȟশনা ɛদান কেরিছেলন যা পরবত̭েত ҟন ২০১৯ এ Ӆনঃিনধ ȟারণ করা হয়ىجس  

ǯস অӂযায়ী ҟন ২০১৯ এর মেΒ ই-িমউেটশন িসে̙ম বা̜বায়েন ӏিম মˈণালেয়র তʮাবধােন ӏিম 
সং̖ার ǯবাড ȟ উপেজলা ও ইউিনয়ন ӏিম অিফেস হাড ȟওয়ɇার সরবরাহ সহ কােনিɰভɪ িনি̃ত কের এবং 
এҧআই ɛিশɻক-ɛিশɻণ ও Εবহারকারী-ɛিশɻেণ আিথ ȟক ও কািরগির সহায়তা ɛদান কেরىجس  

ӏিমমˈী সাইӈʕামান ǯচৗҿরী, এমিপ-এর সািব ȟক িদকিনেদ ȟশনায় ও ӏিম সিচব ǯমাঃ মাΞҜҼর 
রহমান পাটওয়ারী-এর ǯনҸ͉ ও ɛতɇɻ তʮাবধােন িতনɪ পাব ȟতɇ ǯজলা বােদ, ǯদেশর ৬১ ǯজলায় গত পেহলা 
ҟলাই ২০১৯ হেত আӂ̎ািনকভােব শতভাগ ই-নামজাির বা̜বায়ন ʹͰ হয়ىجس বত ȟমােন ৪৮৫ɪ উপেজলা ӏিম 
অিফস ও সােক ȟল অিফেস এবং ৩৬১৭ ɪ ইউিনয়ন ӏিম অিফস ই-নামজাির বা̜বায়ন হেʑىجس মাননীয় 

ɛধানমˈী ǯশখ হািসনার িবেশষ উেΑাগ ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ এর আওতায় মিˈপিরষদ িবভাগ, আইিসɪ 
িবভাগ, ইউএসএইড এবং ইউএনিডিপ এর সহায়তায় পিরচািলত, এҧআই-এর কািরগির সহেযািগতায় ও ӏিম 
মˈণালয়-এর তʮাবধােন ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ কҸȟক ই-নামজাির কায ȟɈম সারােদেশ  বা̜বািয়ত হেয়েছىجس 
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৪.৩ সায়রাত মহল 

জলমহাল, বাӗমহাল, িচংিড়মহাল, লবণমহাল, হাটবাজার Εব̝াপনা এবং অΓাΓ মহাল সংɈাˉ 
কায ȟাবলী ӟ̎ ুভােব স˫ˑ করার জΓ ӏিম মˈণালেয়র সায়রাত অӂিবভাগেক ০২ɪ শাখায় িবভɳ করা 
হেয়েছ। সায়রাত শাখা-০১ হেত জলমহাল Εব̝াপনার কায ȟািদ িন˫ˑ করা হয় এবং সায়রাত শাখা-২ হেত 
বাӗমহাল, লবণমহাল, িচংিড়মহাল, হাটবাজার ইতɇািদ Εব̝াপনা ও অΓাΓমহাল সংɈাˉ কায ȟািদ িন˫ˑ 
করা হয়। ǯদেশর সরকাির বʺ জলমহাল Εব̝াপনার জΓ বত ȟমান সরকােরর ǯময়াদ ʹͰর ɛাɮােল সরকাির 
জলমহাল Εব̝াপনা নীিত ,২০০৯ ɛণীত হেয়েছ । 

সরকাির জলমহাল Εব̝াপনা নীিত,2009 অӂযায়ী 1426-1431 বাংলা সন ǯময়ােদ উˑয়ন 
ɛকে˾র আওতায় িবিভˑ মৎΝজীিব সমবায় সিমিত িলিমেটড এর অӂ̳েল ইজারাҍত জলমহােলর সংা-
154ɪ  

(ক) ǯজলা ɛশাসকগেণর ǯɛিরত তেΐর িভিʯেত জলমহােলর সংা 

 20 একেরর উেʺȟ জলমহােলর সংা-2,497ɪ; 

 20 একেরর নীেচ জলমহােলর সংা- 32,842ɪ 

(খ) ɛাҍিতকভােব মােছর বংশ Ӎিʺ এবং মা মাছ সংরɻেণর জΓ ǯদেশর িবিভˑ ǯজলায় অভয়াɢম ǯঘাষণা 
করা হেয়েছ: 

 গাজীӅর ǯজলার- ‘কামশন িবল’, আউলা িবল’, গলািচপা ̲ম িবল’, ‘গাবতলী িবল’, এবং ǰসয়দӅর 
̲ম জলমহাল; 

 ǯশরӅর ǯজলার মািলিজ নদীর ǯধয়ার ̲র’ জলমহাল ; 

 ǯমৗলভীবাজার ǯজলার Λমʊল উপেজলাধীন যҼিরয়া িবল (হাইল হাওড়)’ ও ‘চাপড়া মা̶রা িবল 
(বাইɮা িবল)’ এবং হাকাӗিক হাওড়’, মাইছলার ডাক’ , ǯটালার িবল জলমহাল ; 

 িসেলট ǯজলার ’ǯকˌী িবল’ জলমহাল; 

 ӟনামগʛ ǯজলার টাং̶য়ার হাওড়’ জলমহাল; 

 ǯনɖেকাণা ǯজলার ‘ফিরদӅেরর ǯঘানা’ জলমহালɪ অভয়াɢম িহেসেব ǯঘাষণা করা হেয়েছ। 

(গ) রাজ· আয়: 

 2018-2019 অথ ȟ বছের জলমহাল হেত রাজ· আদােয়র পিরমাণ 97,63,66,284/- (সাতান͡ই 
ǯকাɪ ǯতষিʞ লɻ ǯছষিʞ হাজার Ҽইশত ҙরািশ) টাকা মাɖ ; 

(ঘ) িবিভˑ মˈণালেয়র অধীন িবিভˑ ɛকে˾ হ̜াˉিরত জলমহােলর সংা: 

 ̝ানীয় সরকার িবভােগর অধীন Haor Infrastructure and Livelihood 

Improvement Project (িহিলপ) ɛকে˾ 1426 বাংলা সেনর 30ǯশ ǰচɖ পয ȟ̄  240ɪ 
জলমহাল হ̜াˉিরত রেয়েছ। 

 মৎΝ ও ɛািণস˫দ মˈনালেয়র অধীন িনমগািছ সমাজিভিʯক মৎΝ চাষ ɛকে˾ 1429 বাংলা 
সেনর 30ǯশ ǰচɖ পয ȟ̄  পাবনা ও িসরাজগʛ ǯজলায় 783ɪ Ӆ̲র হ̜াˉিরত রেয়েছ। 

(ঙ) িনে˨ বিণ ȟত জলমহাল̶েলা ঐিতহɇবাহী/দশ ȟনীয় িহেসেব মˈণালয় হেত আেদেশর মাΒেম িচি̧ত করা  

হেয়েছ- 
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 িদনাজӅর ǯজলার সদর উপেজলাধীন রামসাগর িদঘী ; 

 িসরাজগʛ ǯজলার সদর উপেজলাধীন Έরা সাগর ; 

 রাʊামাɪ ǯজলার কা˖াই ǯলক ɥদ; 

 বিরশাল ǯজলার ҽগ ȟাসাগর িদঘী। 

৪.৩.১ হাট-বাজার 

রা̋ীয় অিধɊহণ ও ɛজা·͉ আইন,১৯৫০ এর ২০ ধারা ǯমাতােবক জিমদার কҸȟক ɛিতি̎ত 
বাজারসӒহ সরকােরর মািলকানায় Γ̜ হয়। হাট ও বাজার (̝াপন ও অিধɊহণ) অΒােদশ, ১৯৫৯ এর ৩ ধারা 
ǯমাতােবক (১) বত ȟমােন বলবত অপর ǯকান আইেন যাহা িকҜ বিণ ȟত থা̲ক না ǯকন সরকারী ǯগেজট িবʗি˖ 
ɛকাশ কের সরকার ১৯৫০ সেনর রা̋ীয় অিধɊহণ ও ɛজা·͉ আইেনর আওতায় এবং উɳ আইেনর ধারা ৩৯ 
এ উপধারা (১) এর দফা (খ) এর আওতায় ɻিতӆরণ ǯদয়ার পর ̝ািপত ǯয ǯকান হাট  ও বাজার িবʗি˖েত 
উি̂িখত তািরখ হেত অিধɊহণ করেত পারেব, (২) ǯকান হাট বা বাজার স˫িকȟত িবষেয় উপধারা (১) এর 
অধীন িবʗি˖ ɛকাশ করার তািরখ হেত অӂͰপ হাট বা বাজার দায়ӑɳভােব সরকার বরাবর অিপ ȟত হেব, (৩) 
উɳ অΒােদেশর অধীন ɛণীত িবিধর আেলােক িনধ ȟািরত পˊায় উপধারা (১)এর অধীন ɛাΔ ɻিতӆরণ 
কােলɰর কҸȟক িনধ ȟািরত হেব এবং ·াথ ȟ সংি̈̌ Εিɳ বা Εিɳবগ ȟেক কােলɰর কҸȟক ɻিতӆরণ ɛদান 
করেত হেব। 

সরকাির খাসমহােলর অˉӎ ȟɳ জিমেত ̝ানীয় জনসাধারেণর ӟিবধােথ ȟ কােলɰর কҸȟক ɛ̜ািবত হাট-
বাজারসӒহ ӏিম Εব̝াপনা Ζাӂয়াল, ১৯৯০-এর ২২৯ নͯর অӂেʑদ অӂযায়ী ɛিত̎া বা িবӗ˖ করা হয়।  ǯয 
Ӡেɖই বা ǯযখােনই ɛিতি̎ত হউক না ǯকন এ সকল হাট বাজার সћণ ȟͱেপ ӏিম মˈণালেয়র মািলকানায় 
Γ̜। ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা পিরষদ, ǯপৗরসভা ও ǯপৗর কেপ ȟােরশন ইতɇািদ ̝ানীয় সরকার 
ɛিত̎ানসӒহেক আিথ ȟক সাহাΗ ɛদােনর উেʸেΚ হাট-বাজার হেত ɛা˖ আয় এ ɛিত̎ানসӒেহর মেΒ 
ব˂েনর জΓ ǯকবলমাɖ Εব̝াপনার দািয়͉ একɪ িনিদ ȟ̎  ǯময়ােদর জΓ ɛদান করা হেয়েছ । 

ǯটিবল ৪.৭: ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের হাট-বাজার ইজারা সংɈাˉ িবভাগ ওয়ারী তΐািদ 

িবভােগর 
নাম 

মহােলর 
নাম 

ǯমাট মহােলর 
সংা 

ইজারাҍত মহােলর 
সংা 

অইজারাҍত মহােলর 
সংা 

ইজারাҍত টাকার পিরমান 

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

চʞɊাম হাটবাজার ১৬১৮ ১১৬৫ ৪৫৩ ৫৯,৭২,০৩,২০৫/- 

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

Ҏলনা হাটবাজার ৯৭৫ ৭৯৭ ১৭৮ ৯৬,৯৯,৮৩,৮৯২/- 

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

রংӅর 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/- 

 ǯমাট ৮,৫৮৭ ɪ ৬,৫৪৯ɪ ২,০৩৮ɪ ৪১১,২৬,৪০,৯৩০/- 

 

সমɊ ǯদেশর ০৮ (আট)ɪ িবভােগ ǯমাট হাট-বাজােরর সংা ৮,৫৮৭ɪ, ত˒েΒ ইজারা ɛদʯ হাট-
বাজার ৬,৫৪৯ ɪ, ইজারাҍত টাকার পিরমাণ  ৪১১,২৬, ৪০,৯৩০/- (চারশত এগােরা ǯকাɪ ছাি͡শ লɻ চি̂শ 
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হাজার নয়শত িɖশ) টাকা। উɳ ইজারা ӒেΙর ৫% ӏিম মˈণালেয়র আয় িহেসেব ӏিম রাজ· খােত জমা 
হেয় থােক। 

৪.৩.২ বাӗমহাল 

বাӗমহাল Εব̝াপনা, ইজারা ɛদান, এ সংɈাˉ জɪলতা িনরসন, বাӗমহাল হেত পিরকি˾তভােব 
বাӗ ও মাɪ উেʯালন ও িবপণন, এর িনয়ˈণ ইতɇািদ ӟ̎ ুভােব সমাধােনর জΓ বাӗমহাল ও মাɪ Εব̝াপনা 
আইন, ২০১০ ɛণয়ন করা হয় । উɳ আইেনর উেʸেΚ ӆরণকে˾ বাӗমহাল ও মাɪ Εব̝াপনা িবিধমালা-
২০১১ ɛণয়ন করা হেয়েছ। এ আইন অӂযায়ী বাӗমহাল ǯঘাষণা, ইজারা ɛদান, িবপণন সংɈাˉ যাবতীয় 
কায ȟাবিল ǯজলা ɛশাসেকর িনয়ˈেণ Γ̜ করা হেয়েছ। সরকার ǯঘািষত বাӗমহাল̶েলা ɛিত বাংলা সেনর ১ 
লা ǰবশাখ হেত ৩০ ǰচɖ পয ȟ̄  ০১ (এক) বছেরর জΓ উ˰ ুɳ দরপেɖর মাΒেম ইজারা ɛদান করা হয়। 

ǯটিবল ৪.৮: ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের বাӗমহাল ইজারা সংɈাˉ িবভাগ ওয়ারী তΐািদ 

িবভােগর 
নাম 

মহােলর নাম ǯমাট 
মহােলর 
সংা 

ইজারাҍত 
মহােলর সংা 

অইজারাҍত 
মহােলর সংা 

ইজারাҍত টাকার পিরমান 

ঢাকা বাӗমহাল ৭৩ ২৭ ৪৬ ১,২৯,৪৮,৪২০/- 

চʞɊাম বাӗমহাল ১৮৪ ১০৬ ৭৮ ১৭,৬৯,৭৭,১৭১/- 

রাজশাহী বাӗমহাল ৫৪ ৪১ ১৩ ২০,৯৫,৩৯,৮৫৮/- 

Ҏলনা বাӗমহাল ৪৮ ১১ ৩৭ ৭১,৭০,৫০০/- 

বিরশাল বাӗমহাল ৫৫ ২৮ ২৭ ৪,৯০,১৬,০৩৫/- 

রংӅর বাӗমহাল ৫৭ ৪৯ ৮ ৬৪,৮৫,৩৪৪/- 

িসেলট বাӗমহাল ৪৫ ২৩ ২২ ৮,১৪,১৬,৫০৫/- 

ময়মনিসংহ বাӗমহাল ৩৪ ২৩ ১১ ৯,২১,৪৯,৯২৩/- 

 ǯমাট ৫৫০ ৩০৮ ২৪২ ৬৩,৫৭,০৩,৭৫৬/- 

 

সমɊ ǯদেশ ০৮ (আট)ɪ িবভােগ ǯমাট বাӗমহাল ৫৫০ɪ, ইজারাҍত বাӗমহাল ৩০৮ɪ , ইজারা 
বাবদ ɛা˖ টাকার পিরমাণ -৬৩,৫৭,০৩,৭৫৬ /- (ǯতষিʞ ǯকাɪ সাতাˑ লɻ িতনহাজার সাতশত ছাপাˑ ) 
টাকা। যা সরকাির রাজ· খােত জমা ɛদান করা হেয়েছ। 

৪.৩.৩ িচংিড়মহাল 

িচংিড় একɪ Εাপক অথ ȟৈনিতক স˯াবনাময় পΏ। ǰবেদিশক বািণেজɇর ǯɻেɖ অতɇˉ স˯াবনাময় এ 
খাতেক Εাপক উˑয়েনর লেɻɇ সরকার িচংিড় চােষর এলাকাসӒহেক িচংিড়মহাল িহেসেব ǯঘাষণার মাΒেম 
িচংিড়মহােলর যেথাপӔɳ Εব̝াপনা এবং িচংিড় উৎপাদন িবষেয়  ӏিম স˫ ৃɳতা স˫িক ȟত ӟ̎ ু 
Εব̝াপনার জΓ িচংিড়মহাল Εব̝াপনা নীিতমালা, ১৯৯২ ɛণয়ন কেরেছ। এ নীিতমালার লɻɇ ʹҿ িচংিড় 
উৎপাদেন ·য়ংসћণ ȟতা অজ ȟন নেহ, ǯস সােথ উৎপাদন সংি̈̌ চাষীর আথ ȟ-সামািজক অিধকার িনি̃তকরণ 
এবং ǰবʗািনক পʺিতেত উৎপািদত িচংিড়র মান আˉজ ȟািতক বাজাের ɛিতেযািগতাӒলক ӒেΙর অব̝ােন 
উˑীতকরণ। 

ǯদেশর চʞɊাম, বিরশাল এবং Ҏলনা িবভােগ ǯমাট িচংিড়মহাল -১,৫৮৫ɪ, ইজারাҍত িচংিড়মহাল 
১,৩৭২ɪ, ইজারা বাবদ টাকার পিরমাণ-২,৮৭,২০,২৭৪/-(Ҽই ǯকাɪ আটাʯর লɻ িবশ হাজার Ҽইশত ҙয়াʯর) 
টাকা। ঢাকা, রাজশাহী, রংӅর, িসেলট ও ময়মনিসংহ িবভােগ সরকাির ǯকান িচংিড়মহাল ǯনই। 

৪.৩.৪ লবণ মহাল 
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লবণ আমাদর ǰদনিˍন খাΑ তািলকার একɪ আবΚক উপাদান। জাতীয় ·ােথ ȟ এ উপাদােন 
·য়ংসћণ ȟতা অজ ȟন করার জΓ লবণ চাষ করার ǯɻেɖ ̶Ͱ͉ӆণ ȟ উপকরণ িহেসেব ӟ̎ ু ӏিম Εব̝াপনার 
উেʸেΚ লবণমহাল Εব̝াপনা নীিতমালা, ১৯৯২ ɛণয়ন করা হেয়েছ। এ নীিতমালার ফেল লবণ উৎপাদেন 
·য়ংসћণ ȟতা অজ ȟন এবং উৎপাদেনর সােথ স˫ ৃɳ ҸনӒল চাষীেদর আথ ȟ-সামািজক অিধকার িনি̃ত 
হেয়েছ। সািধত হেয়েছ ǰবʗািনক পʺিতেত লবণ চােষর উˑয়ন। বাংলােদেশ ʹҿমাɖ চʞɊাম িবভােগ 
লবণমহাল আেছ। ǯদেশর অΓ ǯকান িবভােগ লবণমহাল ǯনই। 

লবণমহাল ǯথেক ইজারাҍত টাকার পিরমাণ- ১,৭২,৩৫০/- (এক লɻ বায়াʯর হাজার িতনশত 
পʙাশ) টাকা মাɖ। 
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৪.৪ আইন 

আইন অӂিবভােগর কায ȟাবলী ӟ̎ ুভােব স˫ˑ করার িনিমʯ চারɪ অিধশাখা/ শাখায় িবভɳ কের 
স˫ˑ করা হয়। আইন অিধশাখা-১, আইন অিধশাখা-২, আইন শাখা-৩ ও আইন অিধশাখা-৪। এই চারɪ 
অিধশাখা/শাখার কায ȟɈেমর মাΒেমই ӏিম  মˈণালয় এবং এর অধীন̝ দ˖র/ অিধদ˖েরর আইন ও মামলা-
ǯমাকʸমা সংɈাˉ কায ȟাবলী স˫ািদত হেয় থােক। ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের ӏিম মˈণালেয়র আইন ɛণয়ন, 
আইন সংেশাধন, মামলা-ǯমাকʸমা পিরচালনা সংɈাˉ িন˨িলিখত কায ȟɈম স˫ািদত হেয়েছঃ 

৪.৪.১ ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের ӏিম মˈণালেয়র আইন শাখার কায ȟɈম 

 (ক) িরট মামলা/িসিভল িরিভশন মামলা/এɪ মামলা/ কনেট˫ট মামলা/নামজারী মামলা 

সা˩িতক বছর̶েলােত পিরচািলত িন˨বিণ ȟত িরট মামলা/িসিভল িরিভশন মামলা/এɪ মামলা/ 
কনেট˫ট মামলা/ খাসজিমর ǯরকড ȟ সংেশাধেনর নামজারী মামলার কায ȟɈম : 

ǯটিবল ৪.১১: িবিভˑ মামলার কায ȟɈম সংা 

সন িরট িপɪশন িসিভল িপɪশন এɪ/এএɪ কনেট˫ট নামজাির 

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

 

(খ) নামজাির, জমাভাগ ও জমা একɖীকরণ কায ȟɈম সহজীকরণ 

The State Acquistition & Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 
1951) এর ১৪৩ ধারার িবধান ǯমাতােবক জিমর খিতয়ান সɬকভােব সংরɻেণর উপর ӏিম ɛশাসন 
Εব̝াপনা বাΈলাংেশ িনভ ȟরশীল। উɳ আইেনর ১৪৩, ১১৬ এবং ১১৭ ধারায় কােলɰর/রাজ· অিফসােরর 
উপর নামজাির, জমাভাগ ও জমা একɖীকরেণর ɻমতা অপ ȟণ করা হেয়েছ। বত ȟমােন এ দািয়͉ সহকারী 
কিমশনার (ӏিম) এর উপর Γ̜। উʯরািধকার বা ǯরিজি̘ দিলল এবং অΓাΓ Ӡেɖ হ̜াˉেরর ফেল 
নামজাির-জমাভােগর মাΒেম ӏিম ǯরকড ȟ হালকরেণর জΓ ӏিম মˈণালেয়র ১১ ǯফ͜য়াির ২০১৯ তািরেখর 
পিরপেɖর মাΒেম সাধারণভােব ɛা˖ আেবদেনর নামজাির ও এলɪ ǯনাɪেশর Ӌিনয়ােদ নামজািরর সময়সীমা 
২৮ িদন িনধ ȟারণ করা হেয়েছ এবং ɛবাসীেদর জΓ নামজািরর সময়সীমা মহানগেরর ǯɻেɖ ১২ কায ȟিদবস ও 
অΓাΓ ǯɻেɖ ৯ কায ȟিদবস অপিরবিত ȟত রাখা হেয়েছ।  

(খ) ǯর˂ সাɪ ȟিফেকট মামলা 

ӏিম উˑয়ন কর বেকয়া হেয় পড়েল বেকয়া কর আদােয়র জΓ ӏিম সহকারী কম ȟকত ȟাগণ সহকারী 
কিমশনার (ӏিম) এর আদালেত ǯর˂ সাɪ ȟিফেকট মামলা দােয়র কের। উɳ মামলা সরকারী দাবী আদায় 
আইন, ১৯১৩ ǯমাতােবক িন̑িʯ কের ӏিম উˑয়ন কর আদায় করা হয়। ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের সারােদেশ 
ǯমাট ৮,১৫৬ ɪ ǯর˂ সাɪ ȟিফেকট মামলার মেΒ ৮৯১ɪ মামলা িন̑িʯ হেয়েছ।  

(গ) ӏিম উˑয়ন কর আদায় 

ӏিম মˈণালেয়র কায ȟɈেমর মেΒ ӏিম উˑয়ন কর িনধ ȟারণ ও আদায় কায ȟɈম অΓতম। জিমর ǯɢণী 
ও Εবহারিভিʯক বা̜বতার িনিরেখ সরকাির রাজ· তথা ӏিম উˑয়ন কর িনধ ȟারণ করা হয়। ӏিম উˑয়ন কর 
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সরকােরর রাজ· আেয়র অΓতম উৎস। ӏিম উˑয়ন কর আদােয়র পিরমাণ Ӎিʺর জΓ মাননীয় ӏিম মˈী ও 
মাননীয় ӏিম ɛিতমˈীর উেΑােগ Εাপক কায ȟɈম Ɋহণ করা হেয়েছ।  িবগত অথ ȟ বছের অতীেতর ǯয ǯকান 
সমেয়র Ҷলনায় ӏিম উˑয়ন কর আদােয়র পিরমাণ Ӎিʺ ǯপেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের ӏিম উˑয়ন কর 
আদায় করা হেয়েছ সাধারণ ৫৬০.৮১ ǯকাɪ এবং সং̝া ১৪২.৩৮ ǯকাɪ টাকা। ২০১৮-১৯ অথ ȟবছের ӏিম 
উˑয়ন কেরর িবভাগিভিʯক দািব ও আদায় িববরণী িন˨ͱপ: 

ǯটিবল ৪.১২: ২০১৮-১৯ অথ ȟবছের ӏিম উˑয়ন কেরর িবভাগিভিʯক দািব ও আদায় 

িবভােগর নাম সাধারণ দািব 
(ǯকাɪ 
টাকায়) 

আদায় সাধারণ 
(ǯকাɪ টাকায়) 

সাধারণ 
আদােয়র 
হার (%) 

সং̝ার 
দািব (ǯকাɪ 
টাকায়) 

সং̝ার 
আদায় 
(ǯকাɪ 
টাকায়) 

সং̝ার 
আদােয়র 
হার (%) 

Ӆিʛӎত 
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 
চʞɊাম ৯৮.২৮ ১৪৩.৬৮ ১৪৬.২০ ৩৭২.৭৯ ৩৭.৬৭ ১০.১১ ৩৮.৫০ 
Ҏলনা 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 
রংӅর 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 
ǯমাট ৪৮৫.২৩ ৫৬০.৮১ ১১৫.৫৮ ৭৯০.২২ ১৪২.৩৮ ১৮.০২ ৫৫.১৩ 

 

(ঘ) ǯদওয়ানী আদালেতর রায় ǯমাতােবক সরকাির স˫িʯর ǯɻেɖ নামজাির কায ȟɈম 

  

ӏিম মˈণালেয়র ১১ ǯসে˔ͯর ২০১৯/ ২৭ ভাɘ ১৪২৬ তািরেখর ৩১.০০.০০০০.০৪২.৬৮.০০৬.১৯-
৭১৪ নͯর পিরপেɖর মাΒেম ǯদওয়ানী আদালেতর রায় ǯমাতােবক সরকাির স˫িʯর ǯɻেɖ নামজাির 
কায ȟɈম িবষয়ক মˈণালেয়র ১১/০৫/১৯৯৪ িɉ̙াˠ/ ২৮/০১/১৪০১ বʊাˠ তািরেখর ӏঃমঃ/শা-৯-
১৯/৯৩/২১৪(৫৮২)/িবিবধ নͯর পিরপেɖর িনেদ ȟশনা সংেশাধন করা হেয়েছ। এর ফেল িসএস, এসএ বা 
আরএস জিরেপ Εিɳর নােম সɬকভােব ǯরকড ȟ হেয়িছল অথবা ǯকান আইনগত ɛিɈয়ায় খাস খিতয়ােন 
অˉӎ ȟিɳর ǯকান তΐ/ɛমাণ ǯনই এবং সরকােরর দখেল ǯনই এমন Εিɳমািলকানাধীন জিম আরএস/িসɪ 
জিরেপ Қড়াˉভােব ɛকািশত ǯরকেড ȟ ӎলবশতঃ সরকােরর নােম ǯরকড ȟ হওয়ার  ǯɻেɖ Ιা˅ সােভ ȟ ɑাইӋɇনাল 
বা এখিতয়ারস˫ˑ আদালেত সরকােরর িবͰেʺ ɛদʯ রায়-িডিɈ ও সরকাির ǯরকড ȟপɖ পয ȟােলাচনা  এবং 
সেরজিমন পিরদশ ȟন কের সরকাির ·াথ ȟ ǯনই মেম ȟ িনি̃ত হওয়া সােপেɻ কিমশনার/ অিতিরɳ কিমশনার 
(রাজ·) নামজািরর িবষেয় আেদশ ɛদান করেবন। 

 

(ঙ) অিপ ȟত স˫িʯ 

      

Defence of Pakistan Ordinance, 1965 (Ord. No. XXIII of 
1965) এবং তদাধীন ɛণীত Defence of Pakistan Rules, 1965 ǯমাতােবক 
তʯাবধায়েকর দািয়ে͉ Γ̜  তথাকিথত শ͇ স˫িʯ Enemy Property (Continuance of 
Emergency Provisions) (Repeal) Act, 1974 এর ৩(১) ধারা ǯমাতােবক সরকাের 
Γ̜ হয়; যা Vested and Non-resident Property (Administration) Act, 
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1974 এর ২(িজ) ধারামেত অিপ ȟত স˫িʯ বা Vested Property িহেসেব নামকরণ করা হয়। 
অিপ ȟত িহসােব তািলকাӎɳ স˫িʯসӒহ ǰবধ মািলকেদর িনকট ɛতɇপ ȟেণর মাΒেম দীঘ ȟ িদেনর জɪলতা 
িনরসেনর লেɻɇ মাননীয় ɛধানমˈী ǯশখ হািসনার ǯনҸ͉াধীন সরকােরর ɛথম ǯময়ােদ ‘অিপ ȟত স˫িʯ 
ɛতɇপ ȟণ আইন, ২০০১’ ɛণয়ন করা হয়। পরবত̭কােল জন·ােথ ȟ আইনɪ একািধকবার (১ম সংেশাধন িডেসͯর 
২০০২, ২য় সংেশাধন িডেসͯর ২০১১, ৩য় সংেশাধন ҟন ২০১২, ৪থ ȟ সংেশাধন ǯসে˔ͯর ২০১২, ৫ম 
সংেশাধন ǯম ২০১৩ এবং ৬̎ সংেশাধন অেɰাবর ২০১৩) সংেশাধন করা হয়। অিপ ȟত স˫িʯসӒহ 
আইনাӂগভােব ɛতɇপ ȟেনর িনিমেʯ সরকােরর িনয়ˈণӎɳ অিপ ȟত স˫িʯেক ‘ক’ তািলকার ǯগেজেট এবং 
সরকােরর িনয়ˈণিবহীন অিপ ȟত স˫িʯেক ‘খ’ তািলকার ǯগেজেট ɛকাশ করা হয়।   

‘ক’ তফিসেল ɛকািশত ǯদেশর ǯমাট ɛতɇপ ȟণেযাΌ অিপ ȟত স˫িʯর পিরমাণ ২,২০,১৯১.৭৪২১৫ 
একর । উɳ ‘ক’ তফিসলӎɳ ɛতɇপ ȟণেযাΌ অিপ ȟত স˫িʯ ɛতɇপ ȟেণর জΓ আইেনর অধীেন গɬত 
ɑাইӋɇনােলর কায ȟɈম চলমান আেছ। ɑাইӋɇনােল দােয়রҍত ǯমাট মামলার সংা ১,১৪৭৪৯ɪ। ত˒েΒ 
১২,১৯০ɪ মামলায় আেবদনকারীর পেɻ এবং ১৪৬০১ɪ মামলায় আেবদনকারীর িবপেɻ িন̑িʯ হেয়েছ। 
রায় ǯমাতােবক ১০২৫৫.১৫ একর স˫িʯ অবӑɳ হেয়েছ। ‘ক’ তািলকাӎɳ ɛতɇপ ȟণেযাΌ অিপ ȟত স˫িʯ 
সংɈাˉ মামলা ও অবӑিɳ সংɈাˉ ǯজলািভিʯক তΐাবলী িন˨ͱপ : 

ǯটিবল ৪.১৩:‘ক’ তািলকাӎɳ ɛতɇপ ȟণেযাΌ অিপ ȟত স˫িʯ সংɈাˉ মামলা ও অবӑিɳ সংɈাˉ 
ǯজলািভিʯক তΐাবলী 

Ɉঃ 

নং 

ǯজলার নাম ’ক ‘

তািলকাӏɳ 

ǯমাট জিম 

)একের(  

দােয়রҍত ǯমাট মামরার সংা 

ও জিড়ত জিমর পিরমাণ 

(একের) 

Ӆিʛӏত িন̑িʯҍত মামলার সংা ও জিড়ত জিমর পিরমাণ 

মামলার সংা জিমর পিরমাণ (একের) 

মামলার 

সংা 

জিমর পিরমাণ 

(একের) 

আেবদন

কারীর 

পেɻ 

আেবদনকারীর 

িবপেɻ 

আেবদনকারীর  

পেɻ 

আেবদনকারীর 

িবপেɻ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১। ঢাকা 12333.2 7189 3020.38 218 898 48.7858 300.4412 

২। নারায়নগʛ ১৭৫০.৮০৩ ২২৭৪ ৭৮১.০৩৩ ১৩৬ ৮৪ ৭৪.০৫৬৩৫ ১২.৯০৯৭ 

৩। মািনকগʛ ৩৫৯৮.৯৪৫৮ ২১৩৯ ১৫৯৭.৪৭ ৫৭৭ ৩১০ ৪৩৩.০৯ ১৭৩.১৮ 

৪। ӑ˓ীগʛ 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। গাজীӅর ৪২৫৮.১৮ ৩২৭৭ ০ ৮৫৩ ১২৫৫ 0 0 

৭। শরীয়তӅর ১০৯৮.৭৫০৯ ১০৬৮ ৭৮৪.৪৭১৫ ৮ ৪৪ ৯.৭৭ ৫০.৫১৩৮ 

৮। মাদারীӅর 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। ফিরদӅর 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। িকেশারগʛ ২৪০৪.৪৫৭৭ ৭৭২ ৬৬৮.৬৬ ৪ ৮ ২.০৫ ৯.৪৪ 

১৩। ǯগাপালগʛ 4224.93 3154 2244.85 226 157 149.1926 271.0685 

১৪। চʞɊাম ৯২২০.০৩ 11513 5245.16 28 69 56.075 123.565 

১৫। কɼবাজার 1068.89 277 672.087 21 10 13.8893 5.1 

১৬। ̲িম̂া 1723.99 874 622.515 79 220 32.797 61.366 

১৭। ǯনায়াখালী ২৪৮৩.২৬১৫ ১৬৮৪ ১২৫৩.৭০২৯ ২১০ ২৭৫ ১৮৭.০৭৭৫ ১৪৮.৭৬৫.৭৬৫ 

১৮। চϲদӅর ১৫৪৩.১৯২৪ ১৪৩৪ ৯৯৯.১০৫১ ২২০ ২৬৭ ১৬২.৬৪৪৯ ১৯৪.৩৫২৭ 
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১৯। লɹীӅর ২৩৭৬.৬২৪৮ ৯৮৬ ১২১০.০০১ ৯৪ ৮৯ ১০৯.৩৬৬৪ ৮৯.৯৪৬৭ 

২০। ǯফনী ৫৪২.৪৬ ৬৯৬ ৪৬৫.৯৫ ১৫৫ ২৫১ ৬৪.২১ ১০৫.০৩৫ 

২১। ɝা̨ণবািড়য়া 1324.49 587 310.333 75 188 51.49 78.6416 

২২। রাজশাহী 520.237 1327 5250.24 69 141 38 52 

২৩। নওগϲ 9417.19 1914 2324.48 80 410 57.73 353.91 

২৪। চϲপাইনবাবগʛ ৮৮৯.১৫৪৯ ৩৬৪ ৫৯০.৫০৯ ৬৬ ২২১ ১০৫.৪৫ ২১৬.৮১ 

২৫। িসরাজগʛ ১১৫৪২.৫৯ ৩৮৮৪ ৩৫৯৭.১১০৫ ৬২২ ১২১৯ ৫১৯.১৭৩৩ ১৩৬২.৬২৯৬ 

২৬। ব̶ড়া 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। জয়Ӆরহাট 734.385 453 650.298 73 99 85.6392 151.765 

৩০। রংӅর 898.238 283 661.51 78 152 85.7956 392.9794 

৩১। িদনাজӅর 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। গাইবাːা 1676.75 230 274.185 40 83 18.89 160.34 

৩৫। ঠা̲রগϲও 2813.6 1381 2506 207 162 275.307 219.26 

৩৬। ̲িড়Ɋাম ৮৭৬৮ 1203 2753.38 9 178 2.58 228.84 

৩৭। পʙগড় ৪০৬৭.৯৫৭৬ ৪৯৬ ১৭৯৪.১৭৫ ২৬ ৭২ ১৬১.০৫ ২৩০.৩৮৫ 

৩৮। Ҏলনা 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। সাতɻীরা 10704.9 4684 9711.84 149 104 362.88 331.86 

৪২। ǯমেহরӅর 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। মা̶রা ১৫০৫.৪৯ ২১৪৫ ১৭৭০.৮২ ১৩৩২ ১৯২ ১০০৫.১৪ ১৪৯.১৮ 

৪৭। ҙয়াডাʊা 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। িপেরাজӅর ৩১৩৬.৬৮২৮ ২৯৩৩ ৩৬৮৮ ৩০৩ ৫০ ৩৯৬.২৫৬৪ ৪৪.২২৫ 

৫০। বর̶না ১২৪৮.৭৭৭৫ ৩৭১ ১১০৬.৩৮০৭ ১৯ ৩৯ ৩২.৩৮১৭ ৯৭.১৪৫১ 

৫১। ǯভালা ২৪২৫.৬৯৭৮ ৮৭৯ ২৪২৫.৬৯৭৮ ১৪৯ ৩১৬ ৫৪৫.১৪৬৬ ৭৬৩.৫০৯৪ 

৫২। পҧয়াখালী ২৯১৫.৯৮ ১০৯৮ ২০৫৩.৩৮ ৮০ ৭৬ ১০৩.৭৩ ১৫০.৬৩ 

৫৩। ঝালকাɬ 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। ǯশরӅর 6500.2 1610 1908.52 11 133 11.44 177.125 

৫৬। ǯনɖেকাণা 3996.07 1407 1372.35 222 212 187.34 189.47 

৫৭। জামালӅর 771.893 384 318.284 43 114 41.382 76.6636 

৫৮। িসেলট ৬৯৮৯.৮১ ২৭৮২ ৩৭৪৭.৭৪২২ ৯০৯ ৯৯১ ১১৫৯.৪২৩৩ ১১৭৬.৬২০৬ 

৫৯। হিবগʛ ৫১৪৫.৪১৩৪ ২৮৮১ ১৯৬৩.৮৭৩ ৩৩ ৬৫ ৩৫.৪২৬৫ ৭৯.২৩৫ 
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৬০। ӟনামগʛ ১২৪০৪.৯৫৯ ২১১৪ ৫৪৫.৪ ২১০ ২০৬ ২৬৭.৭৩৯ ৩৮৪.৯৩৪৬ 

৬১। ǯমৗলভীবাজার ৫০৬১.৮২৮ ২০০৫ ২৩৯৮.৩০৩ ২৭ ২৮ ১৮.৭৬ ১৬.৫ 

 ǯমাট 2,35,161.36

1 

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

 

 

অপরিদেক ǯমাট ৭৪৭৫৪১.২১ একর অিপ ȟত স˫িʯ ‘খ’ তফিসেলর ǯগেজেট ɛকািশত হেয়িছল। 
পরবিত ȟেত অিপ ȟত স˫িʯ ɛতɇপ ȟণ (ি͏তীয় সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৬ নͯর আইন) এর 
িবধান অӂযায়ী ‘খ’ তফিসল িবӗ˖/বািতল করা হেয়েছ। অিপ ȟত স˫িʯ ɛতɇপ ȟণ আইন, ২০০১ (২০০১ সেনর 
১৬ নͯর আইন) এর ধারা ২৮ক এর উপ-ধারা (৪) এর িবধান অӂযায়ী ২,৬২,৫৭৮ɪ আেবদেনর িবপরীেত 
১,৬৬,৫১৮.২০ একর ӏিম Εিɳর অӂ̳েল ǯরকড ȟ সংেশাধন করা হেয়েছ। 

‘ক’ তফিসলӎɳ ও লীজҍত স˫িʯর সালামী বাবদ ২০১৮-১৯ অথ ȟ বৎসের দাবী ৪১,৬২,০৫,৬২৫/- 
টাকা এর িবপরীেত ǯমাট ৮,৫৪,২৮,০৮৩/- টাকা আদায় করা হেয়েছ।  

১৯৯৫ সােলর পর দীঘ ȟ ২৪ বছের অিপ ȟত স˫িʯ Εব̝াপনার Εয় Ɉমশঃ Ӎিʺ ǯপেলও সালামীর হার 
Ӎিʺ করা হয়িন। তাই সালািমর হার Γায়াӂগ, সমেয়াপেযাগী, বা̜বিভিʯক বাজার ӒΙ ও Ɉমবধ ȟমান 
Εব̝াপনা Εেয়র সােথ সামʛΝ ǯরেখ Ӎিʺর িবষেয় সংি̈̌ দ˖র/সং̝া ɛধান, িবভাগীয় কিমশনার ও ǯজলা 
ɛশাসকগেণর িনকট হেত ইিতবাচক মতামত পাওয়া যায়। ǯজলা ɛশাসক সে˰লন, ২০১৭-এ  উি̂িখত 
সালামীর হার উে̂খেযাΌ পিরমাণ Ӎিʺর ӟপািরশ করা হয়। এ িবষেয় গত ২৫/০৬/২০১৯ তািরেখ মাননীয় 
মˈী, ӏিম মˈণালয় এর সভাপিতে͉ সংি̈̌ কম ȟকত ȟােদর উপি̝িতেত অӂি̎ত পয ȟােলাচনা সভার িসʺাˉ 
এবং অথ ȟ িবভােগর স˰িতর  আেলােক অ̝ায়ীভােব ইজারাҍত অিপ ȟত স˫িʯর সালািম হার জিমর ǯɢিণ, 
অব̝ান এবং Εবহার অӂযায়ী উɳ সালািমর হার বিধ ȟত কের Ӆনঃিনধ ȟারণ করা হেয়েছ। 

(চ) পিরতɇɳ স˫িʯ: 

The Bangladesh Abandoned Property (Control, 
Management and Disposal) Order, 1972 (PO No-16 of 1972) জািরর 
মাΒেম পিরতɇɳ স˫িʯ ǯঘাষণা করা হয়। অতপর এতদসংɈাˉ ি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 পিরতɇɳ স˫িʯ (নগর এলাকাসӒেহর বাড়ী ঘর) িবিধমালা ১৯৭২, 
বাংলােদশ পিরতɇɳ স˫িʯ (বািণিজɇক ɛিত̎ান) িবিধমালা  ১৯৭২, বাংলােদশ পিরতɇɳ স˫িʯ (িশ˾ 
ɛিত̎ান) ি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 
অӂযায়ী পিরতɇɳ স˫িʯেক িবিভˑ ǯɢণীেত িবভɳ কের উɳ স˫িʯর িনয়ˈন, Εব̝াপনা ও িন̡িʯর 
জΓ ৭ɪ মˈণালেয় Γ̜ করা হয়। ǯমাট পিরতɇɳ স˫িʯর পিরমান ৬,০৬৮.৪৬৯৩ একর যার মˈণালয় 
িভিʯক পিরমান িন˨ͱপ। 
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ǯটিবল ৪.১৪: মˈণালয় িভিʯক পিরতɇɳ স˫িʯর পিরমান 

Ɉঃ নং মˈণালেয়র নাম জিমর পিরমান (একর) 
১। ӏিম মˈণালয় ৫৪৬৫.৩৮০৮ 
২। Ғহায়ণ ও গণӆত ȟ মˈণালয় ৪৯৩.৩৩৫৪ 
৩। বািণজɇ মˈণালয় ৯৩.৮৬০০ 
৪। িশ˾ মˈণালয় ২.৯৪৩২ 
৫। ব̛ ও পাট মˈণালয় ১.৫৫৩৫ 
৬। তΐ মˈণালয় ০.২৪২০ 
৭। ধম ȟ মˈণালয় ০.২৫০০ 
৮। ǯরলওেয় মˈণালয় ৮.৯০৪৪ 
৯। ̝ানীয় সরকার, প̂ী উˑয়ন ও সমবায় মˈণালয় ২.০০০০ 

সব ȟেমাট ৬,০৬৮.৪৬৯৩ 

 

মাননীয় ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র িনেদ ȟশনা অӂযায়ী উɳ পিরতɇɳ স˫িʯ সরকােরর নােম নামজাির 
করার জΓ ̤ারক নͯর ৩১.০০.০০০০.০৪৫.৫৩.০৩৬.১৪.৪৩৬ তািরখ ২০ িডেসͯর ২০১৬ Ӓেল পিরপɖ 
জাির করা হেয়েছ। 

(ছ) িবিনময় স˫িʯ 

বাংলােদশ হেত ǯদশতɇাগী িহо এবং ভারত হেত বা̜তɇাগী হেয় বাংলােদেশ আসা ӑসলমানেদর 
মেΒ ৬ই ǯসে˔ͯর, ১৯৬৫ এর ӆেব ȟ স˫ািদত দিললӒেল িবিনময়ҍত স˫িʯসӒহ িবিনময় স˫িʯ নােম 
পিরিচত। এ সকল স˫িʯ হ̜াˉেরর সতɇতা যাচাইɈেম ɛҍত িবিনময়কারীগেণর অӂ̳েল িনয়িমতকরেণর 
কায ȟɈম ͍ত ও ӟ̎ ুভােব সমাধােনর লেɻɇ উপেজলা পয ȟােয় িন˨ͱপভােব  ৫(পϲচ) সদΝ িবিশ̌ কিমɪ গঠন 
করা আেছ। উɳ কিমɪর ӟপািরেশর আেলােক ǯজলা ɛশাসক Қড়াˉ িন̑িʯ কের থােকন।  

(১) উপেজলা িনব ȟাহী অিফসার   

(২) সহকারী কিমশনার (ӏিম)   

(৩) সংি̈̌ ইউিনয়ন পিরষেদর ǯচয়ারΖান 

(৪) সরকার কҸȟক মেনানীত ২ (Ҽই) জন সমাজ ǯসবক  - সদΝ  

ӏিম মˈণালেয়র ১৫ জাӂয়াির ২০১৯ তািরেখর ৩১.০০.০০০০.০৪৫.৫৩.০৬১.১৬-০৪৬ নͯর ̤ারেক 
৩১ িডেসͯর ২০১৯ এর মেΒ সকল অিন̑ˑ িবিনময় মামলা িন̑িʯকরেণর িনেদ ȟশনা ɛদান করা হেয়েছ। 

 

(জ) নҶন আইন ɛণয়ন কায ȟɈম 

(১) িবΑমান Land Survey Tribunal ও Land Survey Appelate 
Tribunal Εব̝া রিহত কের জিরেপ Қড়াˉ ɛকািশত ǯরকেড ȟর িবͰেʺ এখিতয়ারস˫ˑ ǯদওয়ানী 
আদালেত মামলা দােয়েরর িবধান ɛবত ȟেনর লেɻɇ The State Acquistion and Tenancy 
Act, 1950 এর Chapter XVIIA িবӗ˖ করার িনিমেʯ  The State Acquistion 
and Tenancy (Amendment) Act, 2019 ɛণয়ন ɛিɈয়াধীন রেয়েছ। 

(২) ӏিম উˑয়ন কর ধায ȟ ও আদােয়র জΓ িবΑমান Land Development 
Ordinance,1976   রিহতɈেম তা সমেয়াপেযাগী কের নҶনভােব ӏিম উˑয়ন কর আইন, ২০১৯ 
ɛণয়েনর উেʸেΚ মিˈপিরষদ িবভােগর আইেনর খসড়া পরীɻা-িনরীɻা ӆব ȟক ӟপািরশ করণ স˫িক ȟত 
কিমɪর ӟপািরশ Ɋহনােˉ মিˈসভা ǰবঠেক উপ̝াপন ɛিɈয়াধীন রেয়েছ। 
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(৩) Ɉমবধ ȟমান জনসংার চােপ অপিরকি˾তভােব আবাসন, বািড়ঘর ǰতির, উˑয়নӒলক কায ȟ এবং 
িশ˾-কারখানা বা রা̜াঘাট িনম ȟাণেরাধ কের ӏিমর ǯɢিণ বা ɛҍিত ধের ǯরেখ পিরেবশ ও খাΑশΝ উৎপাদন 
অΕাহত রাখার উেʸেΚ ҍিষ জিম ও ҍিষ ɛӔিɳর ɛােয়ািগক ӟিবধার ӟরɻাসহ ӏিমর পিরকি˾ত সেব ȟাʯম 
Εবহার িনি̃ত করার লেɻɇ  ҍিষ জিম ӟরɻা ও ӏিম Εবহার আইন, ২০১৯ ɛণয়নকে˾ আˉঃমˈণালয় 
Expert Committee – এর কায ȟɈম ɛিɈয়াধীন। 

(৪) সরকার ও ̝ানীয় কҸȟপেɻর ӏিম ও ̝াপনািদর দখল ӅনͰʺার, ɻিতӆরণ িনধ ȟারণ, আদায় ও 
অৈবধ দখলদােরর িনকট হেত বেকয়া ভাড়া আদােয়র জΓ িবΑমান The Government and 
Local Authority Lands and Buildings (Recovery of Possession) 
Ordinance (Ordinance xxiv of 1970) পিরমারজন, পিরবধ ȟন, সংেযাজন ও সমͧয়Ɉেম 
সরকার ও ̝ানীয় কҸȟপেɻর ӏিম ও ̝াপনািদ (দখল ӅনͰʺার) আইন, ২০১৯ ɛণয়ন ɛিɈয়াধীন। 

 

৪.৪.২ িবিভˑ মˈণালয় িভিʯক পিরতɇɳ স˫িʯর পিরমাণ 

িবিনময় স˫িʯ 

বাংলােদশ হেত ǯদশতɇাগী িহо এবং ভারত হেত বাͼতɇাগী হেয় বাংলােদেশ আসা ӑসলমানেদর 
মেΒ ৬ই ǯসে˔ͯর, ১৯৬৫ এর ӆেব ȟ স˫ািদত দিললӒেল িবিনময়ҍত স˫িʯসӒহ িবিনময় স˫িʯ নােম 
পিরিচত। এ সকল স˫িʯ হ̜াˉের সতɇতা যাচাইɈেম ɛҍত িবিনময়কারীগেণর অӂ̳েল িনয়িমত করেণর 
কায ȟɈম ͍ত ও ӟ̎ ুভােব সমাধােনর লɻɇ উপেজলা পয ȟােয় উপেজলা িনব ȟাহী অিফসােরর ǯনҸে͉ এবং 
মহানগর এলাকায় অিতিরɳ ǯজলা ɛশাসক (রাজ·) এর ǯনҸে͉ কিমɪ গঠন করা হেয়েছ। কিমɪর 
ɛিতেবদনসহ কাগজপɖ পয ȟােলাচনায় ǯজলা ɛশাসকগণ উɳ স˫িʯ িনয়িমতকরেনর Εব̝া Ɋহণ করেছন।  

(ক) ӏিম মˈণালেয়র কােজর ӟিবধােথ ȟ িবিভˑ সমেয় জারীҍত সা ȟ̲লার/আেদশ/পিরপɖ সংɈাˉ 
সরকাির আেদশ̶েলােক সংɊহ কের ӏিম ɛশাসন Ζাӂেয়ল ভিলউম-৩ ɛকাশ করা হেয়েছ যা জনসাধারেনর 
Εবহােরর জΓ ɛশাসিনক কােজর ӟিবধােথ ȟ ǯজলা/উপেজলাসহ ɛশাসিনক সকল ̜ের ǯপৗছােনা হেয়েছ। 

(খ) িডিজটাল কায ȟɈেমর অংশ িহেসেব জনসেচতনতা ӡি̌ ও ǯপি˅ং মামলার সংা ͍ত কিমেয় 
আনার িবষেয় ӏিম মˈণালয় হেত িসিভল ӟɇট Ζােনজেম˂ িসে̌ম সফটওয়ɇার ɛͼেতর কাজ ǯশষ পয ȟােয় 
এবং ইেতামেΒ মাননীয় হাইেকাট ȟ িবভােগর িকҜ মামলার ডাটা ইনӅট ǯদয়া হেয়েছ। সফটওয়ɇারɪ পরীɻা 
িনরীɻা কের তা Εপক আকাের ɛচার/Εবহােরর জΓ ǯজলা ɛশাসকগেণর িনকট ǯɛরণ করা হেব। 

(গ) িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ȟােন সরকােরর ভাবӒিত ȟ উʔল করার লেɻɇ চʞɊাম ǯজলার 
হাটহাজারী উপেজলা ӏিম অিফস কҸȟক নামজাির মামলার িন̑িʯেত ·ʑতা ও জবাবিদিহতা িনি̃তকরেণর 
লেɻɇ িডিজটাল ǯনাɪশ জারির Εব̝া Ɋহণ করা হেয়েছ। পাশাপািশ হাটহাজারী উপেজলা ӏিম অিফেসর 
নােম িবɪিসএল এর অӂেমাদনɈেম একɪ ওেয়ব ǯপজ (www.aclandhathazari.gov.bd) 
ǯখালা হেয়েছ যার মাΒেম ǯসবা ɛাথ̭রা তােদর নামজাির মামলার সব ȟেশষ অব̝া, নামজাির আেবদন ফরম 
ডাউনেলাডসহ অΓাΓ তΐ জানেত পারেব। চʞɊাম ǯজলার মত সকল িবভােগ এ ধরেণর নামজাির সংɈাˉ 
িডিজটাল নামজাির সফটওয়ɇার ɛͼেতর জΓ এবং ǯসবা ɛতɇাশী জনগণেক ǯসবা ɛদােনর লেɻɇ এবং 
নাগিরক ǯসবার মান Ӎিʺ, জনেভাগািˉ কমােনা, টাকা ও সমেয়র অপচয় ǯরাধ করণ, দালালেদর ǯদৗরাʲɇ 
কমােনা এবং সেব ȟাপির ǯসবা ɛতɇাশী জনগণ সরাসির ǯসবা Ɋহণ ɛদােনর লেɻɇ সকল িবভাগীয় কিমশনার 
এবং সকল ǯজলা ɛশাসকগণেক অӂেরাধ করা হেয়েছ। 
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৪.৫ বােজট 

সћরক মИরী ও বরাʸ দাবী( পিরচালন ও উˑয়ন) ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছেরর বােজেট ӏিম মˈণালেয়র 
অӂ̳েল পিরচালন খােত বরাʸ িছল ১১০২,৯৩,০০ ǯকাɪ টাকা এবং উˑয়ন খােত ӏিম মˈণালেয়র অӂ̳েল 
বরাʸ িছল ১০১৭,৬২,১২ ǯকাɪ টাকা। সংেশািধত বােজেট এ বরাʸ দািড়েয়েছ পিরচালন খােত ১১১৫,৬৫,২৩ 
ǯকাɪ এবং উˑয়ন খােত ৬৫০,৫৯,৭৮ ǯকাɪ।পিরচালন ও উˑয়ন উভয় খাত িমেল ӏিম মˈণালেয়র অӂ̳েল 
২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের ǯমাট বােজট বরাʸ িছল ১৭৬৬,২৫,০১ ǯকাɪ টাকা। ӏিম মˈণালয় এর আওতাধীন 
দ˖র/সং̝া এবং ǯজলা-উপেজলা-ইউিনয়নসӒেহ ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের বরাʸҍত বােজট এবং সংেশািধত 
বােজট ɛািত̎ািনক ǯকাডিভিʯক িনেচর ছেক উপ̝াপন করা হেলাঃ- 

ǯটিবল ৪.১৫: ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের বরাʸҍত বােজট এবং সংেশািধত বােজট 

Ɉিমক নং দ˖েরর নাম ২০১৮-১৯ বােজট 

(অংকসӒহ হাজার টাকায়) 

 

২০১৮-১৯ সংেশািধত বােজট 

(অংকসӒহ হাজার টাকায়) 

 

০১ সিচবালয় ১৪৪,০০,০০ ১৪৮,১৪,০০ 

০২ িহসাবিনয়ˈক (রাজ·) ১৭,২৫,০০ ১৮,০৮,১৬ 

০৩ ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ ৮,২৫,০০ ১৩,৭৫,৩৫ 

০৪ ǯজলা ӏিম ɛশাসন কায ȟালয়সӒহ ১০২,৬৪,০০ ১০৩,০১,৪৫ 

০৫ উপেজলা ӏিম ɛশাসন কায ȟালয়সӒহ ২৩৬,৩৬,০০ ২২৪,৪০,০৩ 

০৬ ইউিনয়ন ӏিম অিফসসӒহ ৪১৫,০০,০০ ৪১৫,২০,০০ 

০৭ ǯমেɑা থানা ӏিম অিফসসӒহ ০ ১২,০৯,০৬ 

০৮ সােকȟল ӏিম অিফসসӒহ ০ ২,৩০,৬১ 

০৭ ӏিম আিপল ǯবাড ȟ ৪,০০,০০ ৪,৬১,০০ 

০৮ ӏিম ɛশাসন ɛিশɻন ǯকˌ ৪,৪০,০০ ৪,৪০,০০ 

০৯ ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖র ১৭০,২৩,০০ ১৬৮,৭৬,৫৭ 

১০ ӏিম কিমশন ৮০,০০ ৮৯,০০ 

উপেমাট ১১০২,৯৩,০০ ১১১৫,৬৫,২৩ 

উপেমাট উˑয়ন Εয় ১০১৭,৬২,১২ ৬৫০,৫৯,৭৮ 

সব ȟেমাট পিরচালনা ও উˑয়ন Εয় ২১২০,৫৫,১২ ১৭৬৬,২৫,০১ 
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৪.৬ জিরপ 

ӏিমকা 

(ক) ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖েরর ɛধান দািয়͉ ӏিমর িনӎ ȟল ·͉িলিপ ɛͼত, অভɇˉরীণ সীমানা 
িবেরাধ িন̡িʯ এবং আˉজ ȟািতক সীমাˉ রɻণােবɻণ। এ সকল উেʸΚ সাধেনর িনিমʯ অিধদ˖রেক 
সাংবাৎসিরক অΓাΓ কায ȟাবলী স˫াদন করেত হয়। ত˰েΒ মাঠ জিরপ তথা িকে̜ায়ােরর মাΒেম ǯমৗজা 
Ζাপ ɛͼত, তসিদক-আপিʯ-আপীল ǯশেষ খিতয়ােনর ʹʺিলিপ ɛͼত কের ӑɘেণর জΓ ǯɛরণ, ӑɘণেশেষ 
Қড়াˉ ɛকাশনা, ǯগেজট িবʗি˖ এবং ɛণীত ·͉িলিপ ǯজলা ɛশাসক ও অΓাΓ কҸȟপেɻর িনকট হ̜াˉর 
করার মΒ িদেয় জিরপ কােজর সমাি˖ ঘেট।   

(খ) ২০১৮-১৯ বছের সারােদেশ ৬ শত ৫০ɪ ǯমৗজার Қড়াˉ যϲচ সমা˖ হেয়েছ এবং ৭ লɻ ৫০ 
হাজার খিতয়ােনর ʹʺকিপ ɛͼত করা হেয়েছ। এ সমেয় িবিভˑ ǯজান হেত ǯɛিরত ১০ লɻ ৪২ হাজার, 
খিতয়ােনর তΐ ǯসেটলেম˂ ǯɛেসর কি˫উটার িসে̙েম এিˁ করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ ȟ-বছের খিতয়ান 
ӑɘণ করা হেয়েছ ৭ লɻ ৪২ হাজার  এবং Ζাপ ӑɘণ করা হেয়েছ ৩ লɻ ২৬ হাজার। এ সমেয় ২০০০ 
ǯমৗজার Қড়াˉ ɛকাশনা ǯদয়া হেয়েছ এবং কҸȟপেɻর িনকট হ̜াˉিরত হেয়েছ ৩ হাজার ৫ শত  ǯমৗজার 
·͉িলিপ (খিতয়ান ও ǯমৗজা Ζাপ)। এ ছাড়া, জনগেণর জΓ ǯসবা সহজলভɇ ও উ˰ɳুকরেণর অংশ িহেসেব 
১ ǯকাɪ ৪৬  লɻ  আর.এস. খিতয়ান ওেয়বসাইেট আপেলাড কের উ˰ ুɳ করা হেয়েছ।   ২০১৮-২০১৯ অথ ȟ 
বছের িবিভˑ ǯজান ǯথেক ɛা˖  ২ লɻ ৯ শত ৮৩ɪ ǯমৗজা Ζাপ  ̖ɇান কের আপেলাড করা হেয়েছ। 

(গ) অভɇˉরীণ সীমানা িবেরােধর মেΒ আˉ:উপেজলা,আˉ:ǯজলা িবেরাধসӒহ িন̑িʯ করা 
অিধদ˖েরর অΓতম দািয়͉ ২০১৮-১৯ অথ ȟবছের বাˍরবান(নাইংছিড়) – কɼবাজার (রাӑ) এবং 
নারায়ণগʛ (ǯসানারগϲ) - ӑি˓গʛ(ӑি˓গʛ সদর) ǯজলাসӒেহর মΒকার ২ɪ আˉঃেজলা সীমানা িবেরাধ 
িন̡িʯ কের ǯজলা ɛশাসকেদর িনকট Ӌিঝেয় ǯদয়া হেয়েছ।  

(ঘ) আˉজ ȟািতক সীমাˉ রɻণােবɻেণর অংশ িহেসেব ২০১৮-১৯ অথ ȟবছের বাংলােদশ-ভারত ১ɪ 
ǯযৗথ সীমাˉ সে˰লন অӂি̎ত হেয়েছ। এ ছাড়াও ২০১৮-১৯ অথ ȟবছের  ১২ɪ ǯযৗথ সীমাˉ পিরদশ ȟন এবং 
৪৫০ɪ িবিভˑ ধরেণর সীমাˉ িপলার ǯমরামত করা হেয়েছ। 

(ঙ) ɛশাসিনক উে̂খেযাΌ কায ȟাবলীর মেΒ ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖রেক আӂ̎ািনকভােব 
অিধদ˖র ও অিধদ˖র ɛধানেক 'Head of the Department' ǯঘাষণার কাজ স˫ˑ হেয়েছ। 
২০১৮-১৯ অথ ȟ-বছের অিধদ˖েরর অভɇˉরীণ ɛিশɻেণর অংশ িহেসেব ৬০০ জন কম ȟকত ȟা কম ȟচারীেক িবিভˑ 
িবষেয় ɛিশɻণ ɛদান করা হেয়েছ এবং একই সমেয় ১৩৯ জন িবিসএস কɇাডার  ও বাংলােদশ ҟিডিসয়াল 
সািভ ȟস কম ȟকত ȟােক 'সােভ ȟ এ˅ ǯসেটলেম˂ ɛিশɻণ' ɛদান করা হেয়েছ। 

(চ) ২০১৮-১৯ অথ ȟবছের অিধদ˖েরর ৯০ ভাগ নিথ ই-ফাইিলংেয়র মাΒেম িন̑িʯ করা হেয়েছ। 
অেকেজা ǯঘািষত ৩ɪ গাড়ী িনলােম িবɈয় এবং নҶন গাড়ী ͏ারা তা ɛিত̝াপন করা হেয়েছ। অিধদ˖েরর 
সকল তΐ ওেয়বসাইেট িনয়িমত আপেলাড করা হেʑ।  

(ছ) 'ӏিম ভবন িনম ȟাণ' ɛকে˾র অধীেন ӏিম ভবন িনম ȟােণর কাজ এ পয ȟ̄  ৫০ ভাগ সমা˖ হেয়েছ। 
ǯকািরয়া সরকােরর ইিডিসএফ (Ϯￋ§³²³±§￦ￊ©º©°³´±©²¸￦³³´©¶¥¸³²￦ￌ¹²¨ϯ তহিবেলর অথ ȟায়েন ৩ ৫১ 
ǯকাɪ ৮৬ লɻ ২২ হাজার টাকা Εেয় িডিজটাল Ιা˅ Ζােনজেম˂ িসে̙ম (‘Digital	Land	Management	

System(DLMS)’￦ɛকে˾র বা̜বায়ন কাজ চলমান এবং ɛায় ১২ শত ৩১ ǯকাɪ টাকা সরকাির অথ ȟায়েন ӏিম 
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ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖েরর িডিজটাল জিরেপর সɻমতা Ӎিʺ শীষ ȟক একɪ ɛক˾ ɛ̜াব কҸȟপেɻর Қড়াˉ 
অӂেমাদেনর অেপɻায় আেছ। 

িবΑমান ӏিমর িবӅল সংক ǯɢিণেক সহজেবাΒ, বা̜েবাপেযাগী ও ·˾সংক ǯɢিণেত ͱপাˉরকরণ এবং 
খিতয়ান ফরম সংেশাধন: 

গত ১২/১২/২০১৮ িɉ̙াˠ তািরেখ মিˈপিরষদ সিচেবর সভাপিতে͉ অӂি̎ত National 
Committee for Monitoring Implementation of Doing Business 
Reforms (NCMID) -এর Ҹতীয় সভায় িবΑমান জিরপ কায ȟɈেম ১৫৩ɪ ǯɢিণর ӏিমেক ১০/১২ɪ 
ǯɢিণেত ͱপাˉেরর লেɻɇ ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহেণর জΓ ӏিম মˈণালয়-ǯক িনেদ ȟশনা ɛদান করা হয়। উɳ 
িনেদ ȟশনার পিরেɛিɻেত সকল ǯজানাল ǯসেটলেম˂ অিফস হেত সΑ ɛা˖ তΐ অӂযায়ী ǯদখা যায় ǯয, 
বত ȟমােন ৩৩৯ɪ (কম/ǯবিশ) ǯɢিণর অি̜͉ রেয়েছ। তাছাড়া, সব ȟেশষ জিরেপ ɛকািশত খিতয়ান পরীɻা কের 
ǯদখা যায় ǯয, বত ȟমােন ɛায় ১,১২৪ɪ ǯɢিণর অি̜͉ রেয়েছ। 

িবΑমান ǯɢিণসӒহেক  সব ȟসাধারেণর িনকট ɊহণেযাΌ, সহজেবাΒ, ɛেয়াগেযাΌ ও Ӕেগাপেযাগী 
কের ১৬ɪ ǯɢিণেত ͱপাˉর করার িসʺাˉ Ғহীত হয় ।  

কিতপয় শত ȟ অӂসরণӆব ȟক িনে˨র ছেক বিণ ȟত িবΑমান ǯɢিণӎɳ ǯকান ӏিমেক উহার পাে͵ȟ উি̂িখত হাল 
জিরেপর ǯɢিণেত অˉӎ ȟɳ করেত হেব: 

ǯটিবল ৪.১৬: জিমর নҶন ǯɢিণিবভাগ 

Ɉম িবΑমান  ǯɢিণ হাল 
জিরেপর 

ǯɢিণ 
১ বন, জংগল, গজাির বন, শাল বন, ӟˍর বন এবং সমজাতীয় বন । বন 

২ পাহাড়, ɪলা ও পব ȟত । পাহাড় 

৩ নদী, নদ, খাল ও িসকি̜ । নদী  

৪ হাওড়, বাওর, Ӆ̲র, িবল, িদঘী,  ǯলক, মাɪয়াল, নালা, নয়নҟিল, ǯডাবা, ছড়া, ǯɓন, ঝরণা 
এবং সমজাতীয় জলাӏিম । 

জলাӏিম 

৫ হালট, গিল, পাকা রা̜া, সড়ক, কাচা রা̜া, রা̜া, ǯগাপাট, ǯরলপথ, ডহর, ঘাটা, পথ,  বϲধ, 
ǯবড়ী বϲধ,  কালভাট ȟ, ΅ইস ǯগট, ǯসҶ, িɝজ, আইΙা˅, ӈটপাত ও সমজাতীয় । 

রা̜া 

৬ বাস টািম ȟনাল, বাস ̙ɇা˅,  ǯরল ǯ̙শন, ɑাক টািম ȟনাল, ǯফির ঘাট, ǯখয়া ঘাট, ঘাট, 
ǯহিলΔাড, ǯনৗঘাট,  ǯটњ ̙ɇা˅, অেটা ̙ɇা˅, ভɇান ̙ɇা˅, যাɖী ছাউিন ও সমজাতীয় । 

টািম ȟনাল  

৭ ǯনৗ বˍর, িবমান বˍর, বˍর, সӑɘ বˍর, রানওেয়, ǯপাট ȟ, ̝ল বˍর  ও সমজাতীয় ।  বˍর 

৮ ǯছাণেখালা, ভাগার, চরӏিম,  ঘাসবন, পান বড়জ, বাӗচর, বীজতলা, বϲশঝাড়, বাগান, ǯগাচরণ 
ӏিম, Ӆ̲রপাড়, পিতত, লােয়ক পিতত, ǯবড়, নাল, হɪ ȟকালচার, নাস ȟাির, ডাʊা, সΈরী, 
িবলান, দলা, ধানী জিম, ǯব̶ন ɪলা, মিরচ ɪলা, ǯবােরা, ǯটক, মাঠ, সাɪউরা,  আছারউরা, 
িভɪ, িভটা, ǯহাগল বন, নলবন, বাইদ, চালা, গভীর নল̳প ও সমজাতীয় আবািদ ӏিম । 

আবািদ 

৯ ছাɖাবাস, সািকȟট হাউস, উঠান, বাড়ী, বাড়ী িভটা, ɪলা বাড়ী, ̶ʑ Ɋাম, ডাক বাংেলা, িশʹ 
সদন, আিʊনা, িবɢামাগার, আɢয় ǯকˌ, ǯকায়াট ȟার, এিতমখানা, ǯবািড ȟং, ǯর̙ হাউজ, পালান 
বাড়ী, িভলা, বািহর বাড়ী, ǯগালাঘর, ǰবঠকখানা, বাসভবন, পাত̲য়া, ইˍারা, ̲য়া, ǯখালান, 
পালান, ǯগায়ালঘর, আবাসন, আɢায়ন, বা̜, Ӎʺাɢম, ɖাণ িশিবর, Ӆনব ȟাসন ǯকˌ,পায়খানা, 
ɛɤাবখানা, ওয়াস Ͱম, ওয়াস ˣক, Εারাক, কেলানী ও সমজাতীয় আবাস̝ল ।  

 আবািসক 

১০ কােলɰেরট, Εাংক, পʹ হাসপাতাল, ǯপা̙ অিফস, ফায়ার সািভ ȟস, হাসপাতাল, ǯজলা 
পিরষদ, ডাকঘর, যাҼঘর, ইউিনয়ন পিরষদ, অিফস,  আদালত, লাশ কাটাঘর, ǯকাট ȟ কাচারী, 
আদালত ভবন, গেবষণাগার, উপেজলা পািরষদ, থানা, Ӆিলশ ǯ̙শন, ǯবতার ǯকˌ, ɪিভ 
ǯকˌ, সংসদ ভবন, ǯɛস ɶাব, ɶাব, ·া̝ɇ ǯকˌ, পিরবার কΙাণ ǯকˌ, ǯসনািনবাস, ফϲিড়,  

 অিফস 
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Ɉম িবΑমান  ǯɢিণ হাল 
জিরেপর 

ǯɢিণ 
নগরভবন, ǯপৗরসভা, চЀ হাসপাতাল, ǯজলখানা, Ӆিলশ লাইন, িবিজিব কɇা˫, কাচারী বাড়ী, 
সামািজক ǯসবা ǯকˌ, পা˫ হাউস,  পাওয়ার হাউস, ǯশৗচাগার, লাইট হাউজ এবং সমজাতীয় 
অΓাΓ অিফস। 

১১ ছাপাখানা,Όাস পা˫, Όাস লাইন, ǯপɑল পা˫, Όাস িফ˹, িডেপা, িহমাগার, িফিলং ǯ̙শন,  
খামার, কসাইখানা, মােক ȟট, ইটেখালা, ǯহােটল, িরেসাট ȟ, বরফ কল, স’ িমল, ǯমােটল, িমল 
ঘর, পাথর ǯকায়ারী, ওয়াক ȟ সপ, Όাস ǯকˌ, টাওয়ার, ̶দাম, ǯগাডাউন, ǯদাকান, চািˍনা 
িভɪ, বাজার, ǯতাহা বাজার, বাজার গিল, ǯগাহাট, হাট, হাট ǯখালা, পাট মহাল, মাছ পিʞ, মাছ 
বাজার, কয়লা বাজার, কাচা বাজার, চাউলপিʞ, চািˍনা ǯদাকান, কাটেগাল, ইЀ Ɉয়েকˌ, 
িɶিনক, মাҸসদন, পয ȟটন ǯকˌ, পʹ হাট, আিথ ȟক ɛȡিত̎ান, ফািন ȟচার, ǯবকারী, শিপংমল, 
শিপং টাওয়ার, ˚াজা, িɝɼ, টািলেখালা, মৎΝ খামার, ҍিষ খামার, পʹ খামার,  ǯপাি˶ 
খামার, ǯগাখামার, আবািসক ǯহােটল, িহমাগার, ǯগাপাট বাজার,  নািস ȟং ǯহাম, ǯবসরকারী 
হাসপাতাল, গণেশৗচাগার, মৎস খামার ও সমজাতীয় বািণিজɇক উেʸেΚ ΕবΉত ӏিম । 

বািণিজɇক 

১২ কারখানা, ইিপেজড, ফɇাɰির, কলকারখানা, ানারী,  রাইস িমল, চাতাল, িমল, চা বাগান ও 
সমজাতীয় িশ˾  ɛিত̎ান । 

িশ˾ 

১৩ িসেনমা হল, িচিড়য়াখানা, পাক ȟ, ǯটিনস ɶাব, Εাডিম˂ন ɶাব, ǯখলার মাঠ, ǯ̙িডয়াম, 
িমলনায়তন, কিমউিনɪ ǯস˂ার, Εায়মাগার, ɶাব, ӟ ্ইিমংӅল এবং সমজাতীয় িবেনাদন ǯকˌ 
। 

িবেনাদন 
ǯকˌ 

১৪ িব͵িবΑালয়, মাɘাসা, িশɻা ɛিত̎ান, ɛিশɻণ ǯকˌ, ɛাথিমক িবΑালয়, কেলজ, িবΑালয়, 
একােডমী, ইউিনভািস ȟɪ, মɳব, পাঠশালা, ǯহফজখানা,  িশʹ একােডমী, Ɉীড়া ɛিত̎ান, 
পাঠাগার, বার লাইেɝির, িক˅ার গােট ȟন, িন˨ মাΒিমক িবΑালয়, উʎ মাΒিমক িবΑালয়, 
কওিম মাɘাসা, মিহলা মাɘাসা, মাɘাসা,  ǯহািমও Δািথক কেলজ, আট ȟ কেলজ কািরগরী, ҍিষ 
কেলজ, ҍিষ মহািবΑালয়, ҍিষ িব͵িবΑালয়,  ǯমিডকɇাল কেলজ, িবʗানাগার এবং 
সমজাতীয় িশɻা ɛিত̎ান । 

িশɻা 
ɛিত̎ান 

১৫ শহীদ িমনার, ӑɇরাল, ҈িতেসৗধ, ǯক̂া এবং সমজাতীয় ҈িত̜˯ । ҈িত̜˯ 

১৬ মসিজদ, মিˍর, কালীবাড়ী, সমািধ, ǯদবালয়, ̇শান,  িগজ ȟা, কবর̝ান, মাজার,  Δােগাডা, 
ঈদগাহ, দরগাহ,  খানকাহ, দরগা শারীফ, পীর̝ান,  পীঠ̝ান, পীেরাʯর, ǯদেবাʯর, ǯদব̝ান, 
িমশন, ǯবৗʺ মিˍর, আɢম, দরগা,  ̶Ͱ Ҽয়ার, গণকবর, ӆজােখালা, মঠ, ǯগার̝ান, ওয়াকফ, 
এবং সমজাতীয় ধম̭য় ̝ান । 

ধম̭য় ̝ান 
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৪.৭ অিধɊহণ 

জনɛেয়াজন বা জন·ােথ ȟ তাৎɻিণক ɛেয়াজেন এবং উˑয়নӒলক কায ȟɈম Ɋহেণর জΓ ӏিম 
অিধɊহণ ও Έ̲ম দখল কায ȟɈম ӏিম মˈণালয় কҸȟক স˫ািদত হয়। ɛতɇাশী সং̝ার আেবদনমেত ǯজলা 
ӏিম বরাʸ কিমɪর ӟপািরেশর ǯɛিɻেত ɛেয়াজন অӂযায়ী ӏিম অিধɊহণ অΒােদশ অӂসরেণ ·˾ সমেয়র 
মেΒ সংি̈̌ ӏিম অিধɊহণ/ Έ̲মদখল কের ɛতɇাশী সং̝ার বরাবের Γ̜ করা হয়।  

২০১৭১৮ - অথ ȟ বছের ǯয সকল ɛকে˾র জΓ ӏিম অিধɊহণ করা হেয়েছ তােদর মেΒ উে̂খেযাΌ 
কেয়কɪ ɛকে˾র নাম, ɛতɇাশী সং̝া এবং জিমর পিরমাণ িনে˨র ছেক উপ̝াপন করা হেলাঃ  

২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের অিধɊহণ সংɈাˉ তািলকা িন˨ͱপঃ 

ǯটিবল ৪.১৭: ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের অিধɊহণ সংɈাˉ তািলকা 

Ɉম নাম অӂেমাদেনর 
তািরখ 

১ 
“পʾা ǯসҶ ǯরল সংেযাগ” শীষ ȟক ɛক˾ বা̜বায়েনর িনিমʯ ӑি˓গʛ ǯজলার িসরাজিদখান উপেজলাধীন 
০৪ɪ ǯমৗজায়  ০৭/২০১৭-১৮ নং এল এ ǯকেস ৪৪.১৭১৭ (ҙয়াি̂শ দশিমক এক সাত এস সাত) একর 
ӏিম অিধɊহণ।  

০২ আগ̌ 
২০১৮িɉঃ 

২ 
“পাবনা ǯজলার ӟজানগর উপেজলাধীন গাজনার িবেলর সংেযাগ নদী খনন, ǯসচ ӟিবধার উˑয়ন ও 
মৎΝ চাষ” শীষ ȟক ɛকে˾র  আওতায় বাদাই নদীর শাখা খালসӒহ Ӆনঃখনন ɛকে˾র জΓ ১৩/২০১৬-
১৭ নং এল, এ ǯকেস ৭.০০ (সাতদশিমকӚΓ ӚΓ) একর ӏিম অিধɊহণ। 

০৭ আগ̙ 
২০১৮িɉঃ 

৩ 
পাবনা ǯজলার এল. এ ǯকস নং ২০/২০১৬-১৭ Ӓেল পাবনা ǯজলার ӟজানগর উপেজলাধীন িবলগ˅হ̜ী 
ǯমৗজায়  ৫০.৫০২০ (পʙাশ দশিমক পϲচ ӚΓ Ҽই ӚΓ) একর জিম অিধɊহেণর জΓ ӏিম ও অিধɊহণ 
Έ̲মদখল অΒােদশ ১৯৮২ এর ৫(১) (িব) ধারা মেত অӂেমাদন ɛদান।   

০৭ আগ̙ 
২০১৮িɉঃ 

৪ 

বাংলােদশ পািনউˑয়ন ǯবাড ȟ, ǯগাপালগʛ এর অধীন “তারাইল-পϲҙিড়য়া বΓা িনয়ˈণ, িন̖াশন ও ǯসচ 
(২য়পয ȟায়)” শীষ ȟক ɛকে˾র আওতায় ǯপা˹ার নং-২, ৩ও৪ এর ӆেব ȟর িনম ȟাণ ҍত ǯবিড় বϲেধর 
উˑয়নকে˾ ǯগাপালগʛ ǯজলার একািধক উপেজলার িবিভˑ ǯমৗজায় 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 ১৫ɪ এলএ ǯকেস সব ȟেমাট ৭৮.৭৩ 
(আটাʯর দশিমক সাত িতন) একর ӏিম ̝াবর স˫িʯ অিধɊহণ ও Έ̲মদখল অΒােদশ, ১৯৮২ এর 
৫(১)(িব) ধারা অӂযায়ী অӂেমাদন।  

১০/০৬/২০১
৮ িɉ̙াˠ 

৫ 

Ɉস বড ȟার ǯরাড ǯনটওয়াকȟ ইম͕ভেম˂ ɛেজɰ (বাংলােদশ) এর আওতায় ǯগাপালগʛ ǯজলায় JICA 
এর অথ ȟায়েন কালনা ǯসҶ িনম ȟােণর জΓ কািশয়ানী উপেজলার িবিভˑ ǯমৗজায় ১৭/২০১৬-১৭ নং এল এ 
ǯকেস ৬২.৫৭১০ (বাষিʞ দশিমক পϲচ সাত এক ӚΓ) একর ӏিম ̝াবর স˫িʯ অিধɊহণ ও Έ̲মদখল 
অΒােদশ, ১৯৮২ এর ৫(১)(িব) ধারা অӂযায়ী অӂেমাদন।  

২৪/০৬/২০১
৮ িɉ̙াˠ 

৬ 
“পʾা ǯসҶ ǯরল সংেযাগ” শীষ ȟক ɛক˾ বা̜বায়েনর িনিমʯ ӑি˓গʛ ǯজলার িসরাজিদখান উপেজলাধীন 
০৪ɪ ǯমৗজায় ০৭/২০১৭-১৮ নং এল এ ǯকেস ৪৪.১৭১৭ একর ӏিম ৬(১) ধারায় Қড়াˉ অӂেমাদন 
সংɈাˉ। 

০৫/০৭/২০১
৮ িɉ̙াˠ 

৭ 
পʾা বΈӑখী ǯসҶ িনম ȟাণ ɛক˾” বা̜বায়েনর িনিমʯ মাদারীӅর ǯজলার িশবচর উপেজলাধীন িবিভˑ 
ǯমৗজায় ০৬/২০১৭-১৮ নং এল এ ǯকেস ১২২৭.৬৬ (এক হাজার Ҽইশত সাতাশ দশিমক ছয় ছয়) একর 
ӏিম ̝াবর স˫িʯ অিধɊহণ ও Έ̲মদখল আইন, ২০১৭ এর ৬(১) ধারা অӂযায়ী অӂেমাদন। 

০৫/০৭/২০১
৮ িɉ̙াˠ 
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Ɉম নাম অӂেমাদেনর 
তািরখ 

৮ 

ǯনɖেকাণা সড়ক িবভাগীয় “Κামগʛ-জািরয়া-িবিরিশির-Ҽগ ȟাӅর ǯজলা সড়কেক জাতীয় মহাসড়ক মােন 
উˑয়ন” শীষ ȟক ɛকে˾র অধীেন ০৩(ক)/২০১৬-১৭, ০৩(খ)/২০১৬-১৭, ০৩(গ)/২০১৬-১৭, 
০৩(ঘ)/২০১৬-১৭ নং এল এ ǯকেস ১৮ɪ ǯমৗজায় ৫৪.২৯৭৫ একর ӏিম ৫(১)(িব) ধারায় Қড়াˉ 
অӂেমাদন সংɈাˉ। 

২৪/০৭/২০১৮ 
িɉ̙াˠ  

৯ 
“পʾা ǯসҶ ǯরল সংেযাগ” শীষ ȟক ɛক˾ বা̜বায়েনর িনিমʯ ӑি˓গʛ ǯজলার িসরাজিদখান উপেজলাধীন 
০৪ɪ ǯমৗজায় ০৭/২০১৭-১৮ নং এল এ ǯকেস ৪৪.১৭১৭ (ҙয়াি̂শ দশিমক এক সাত এক সাত) একর 
ӏিম ̝াবর স˫িʯ অিধɊহণ ও Έ̲মদখল আইন, ২০১৭ এর ৬(১) ধারা অӂযায়ী অӂেমাদন। 

১২/০৮/২০১
৮ িɉ̙াˠ  

১০ 

“িবিসক ǰবҼɇিতক পΏ উৎপাদন ও হালকা ɛেকৗশল িশ˾নগরী” শীষ ȟক ɛক˾ বা̜বায়েনর িনিমʯ 
ӑি˓গʛ ǯজলার টংগীবাড়ী উপেজলাধীন ০৪ɪ ǯমৗজায় ১২/২০১৭-১৮ নং এল এ ǯকেস ৪৯.৬০২৫ 
(ঊনপʙাশ দশিমক ছয় ӚΓ Ҽই পϲচ) একর ӏিম ̝াবর স˫িʯ অিধɊহণ ও Έ̲মদখল আইন, ২০১৭ 
এর ৬(১) ধারা অӂযায়ী অӂেমাদন। 

১৬/১০/২০১৮ 
িɉ̙াˠ  

১১ 

“পʾা ǯসҶ ǯরল সংেযাগ ɛক˾ (২য় পয ȟায়)” এর আওতায় বাংলােদশ ǯরলওেয়র অӂ̳েল ফিরদӅর 
ǯজলায় ০৮/২০১৭-১৮ নͯর এল এ ǯকেস ২৪৩.৯৫৩০ (Ҽইশত ǯততাি̂শ দশিমক নয় পϲচ িতন ӚΓ) 
একর ӏিম ̝াবর স˫িʯ অিধɊহণ ও Έ̲মদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা অӂযায়ী Қড়াˉ 
অӂেমাদন। 

     
১৪/০১/২০১৯ 
িɉ̙াˠ    

১২ 
ǯগাপালগʛ ǯজলার ҧিʊপাড়া উপেজলাধীন “তারাইল-পϲҙিড়য়া ǯপা˹ার নͯর-৩”-এর ΅ইচ িনম ȟােণর 
জΓ ০৭/২০১৬-১৭ নͯর এল এ ǯকেস ০.৪১ (ӚΓ দশিমক চার এক) একর ӏিম ̝াবর স˫িʯ 
অিধɊহণ ও Έ̲মদখল অΒােদশ, ১৯৮২-এর ৫(১) ধারা অӂযায়ী Қড়াˉ অӂেমাদন। 

০৩/০২/২০১
৯ িɉ̙াˠ 

১৩ 

“সােসক সড়ক সংেযাগ ɛক˾-II: এেলʊা-হাɪকামͰল-রংӅর মহাসড়ক ৪-ǯলেন উˑীতকরণ” 
শীষ ȟকɛকে˾র আওতায় ব̶ড়া ǯজলাধীন ǯশরӅর উপেজলার ০৫ɪ ǯমৗজায় ০৯/২০১৭ নͯর এল এ ǯকেস 
৯.৩৫০১ (নয় দশিমক িতন পϲচ ӚΓ এক) একর ӏিম ̝াবর স˫িʯ অিধɊহণ ও Έ̲মদখল আইন, 
২০১৭-এর ৬(১) ধারা অӂযায়ী Қড়াˉ অӂেমাদন। 

১১/০৪/২০১৯ 
িɉ̙াˠ 

১৪ 

“সােসক সড়ক সংেযাগ ɛক˾-II:এেলʊা-হাɪকামͰল-রংӅর মহাসড়ক ৪-ǯলেন উˑীতকরণ” 
শীষ ȟকɛকে˾র আওতায় ব̶ড়া ǯজলাধীন ǯশরӅর উপেজলার ০৩ɪ ǯমৗজায় ১০/২০১৭ নͯর এল এ ǯকেস 
১৬.২১১০ (ǯষাল দশিমক Ҽই এক এক ӚΓ) একর ӏিম ̝াবর স˫িʯ অিধɊহণ ও Έ̲মদখল আইন, 
২০১৭-এর ৬(১) ধারা অӂযায়ী Қড়াˉ অӂেমাদন। 

১১/০৪/২০১৯ 
িɉ̙াˠ 

১৫ 

এেলʊা-হাɪকামͰল-রংӅর মহাসড়ক ৪-ǯলেন উˑীতকরণ” শীষ ȟকɛকে˾র জΓ ব̶ড়া ǯজলাধীন সদর 
উপেজলার ০১ɪ ও িশবগʛ উপেজলার ০৫ɪ ǯমৗজায় ০৩/সােসক/২০১৮ নͯর এল এ ǯকেস ১৪.৩৬৫০ 
(ǯচৗʸ দশিমক িতন ছয় পϲচ ӚΓ) একর ӏিম ̝াবর স˫িʯ অিধɊহণ ও Έ̲মদখল আইন, ২০১৭-এর 
৬(১) ধারা অӂযায়ী Қড়াˉ অӂেমাদন। 

০৬/০৫/২০১
৯ িɉ̙াˠ    

১৬ 

রাজশাহী ওয়াসার ӏ-উপির̝ পািন ǯশাধনাগার” শীষ ȟক ɛক˾ বা̜বায়েনর লেɻɇ রাজশাহী ǯজলাধীন 
পবা উপেজলার ০১ɪ ও ǯগাদাগাড়ী উপেজলার ০২ɪ ǯমৗজায় ০৪/১৮-১৯ নͯর এল এ ǯকেস ৫০.৪৯৩৯ 
(পʙাশ দশিমক চার নয়  িতন নয়)একর ӏিম ̝াবর স˫িʯ অিধɊহণ ও Έ̲মদখল আইন, ২০১৭-এর 
৬(১) ধারা অӂযায়ী Қড়াˉ অӂেমাদন। 

০৮/০৫/২০১
৯ িɉ̙াˠ 

১৭ 
“পʾা ǯসҶ ǯরল সংেযাগ ɛক˾” এর জΓ ǯগাপালগʛ ǯজলায় ০৮/২০১৭-১৮ নͯর এল এ 
ǯকেস২৬৫.৪০৬১ (Ҽইশত ϣয়ষিʞ দশিমক চার ӚΓ ছয় এক) একর ӏিম ̝াবর স˫িʯ অিধɊহণ ও 
Έ̲মদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা অӂযায়ী Қড়াˉ অӂেমাদন। 

০৮/০৫/২০১
৯ িɉ̙াˠ             

১৮ 
“ǯশখ হািসনা িব͵িবΑালয়, ǯনɖেকাণা িনম ȟাণ” শীষ ȟক ɛকে˾র জΓ ০৩/২০১৮-১৯ নͯর এল এ ǯকেস 
৫০০.০০ (পϲচশত দশিমক ӚΓ ӚΓ) একর ӏিম ̝াবর স˫িʯ অিধɊহণ ও Έ̲মদখল আইন, ২০১৭-
এর ৬(১) ধারায় অিধɊহণ সংɈাˉ। 

০৬/০৫/২০১
৯ িɉ̙াˠ    

১৯ 
“ǯশখ হািসনা িব͵িবΑালয়, ǯনɖেকাণা” শীষ ȟক ɛকে˾র জΓ০৩/২০১৮-১৯ নͯর এল এ ǯকেস৪৯৮.৪৫ 
(চারশত আটান͡ই দশিমক চার পϲচ) একর ӏিম ̝াবর স˫িʯ অিধɊহণ ও Έ̲মদখল আইন, ২০১৭-
এর ৬(১) ধারা অӂযায়ী Қড়াˉ অӂেমাদন। 

        
২৭/০৫/২০১৯ 
িɉ̙াˠ 
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২০ 
এেলʊা-হাɪকামͰল-রংӅর মহাসড়ক ৪-ǯলেন উˑীতকরণ” শীষ ȟকɛকে˾র জΓ ০২/সােসক/২০১৮ 
নͯর এল এ ǯকেস১৬.৪৬২৮ (ǯষাল দশিমক চার ছয় Ҽই আট) একর ӏিম ̝াবর স˫িʯ অিধɊহণ ও 
Έ̲মদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা অӂযায়ী Қড়াˉ অӂেমাদন। 

২৮/০৫/২০১
৯ িɉ̙াˠ 

২১ 
“ইে̜মা মহাসড়ক (আর-৩০৩) ৪ ǯলেন উˑীতকরণ” শীষ ȟক ɛকে˾র জΓ ঢাকা ǯজলার উʯরাথানাধীন 
রানােভালা ǯমৗজার ০.০৭১০ (ӚΓ দশিমক ӚΓ সাত এক ӚΓ) একরӏিমরযািচত সকল তΐািদ 
ɛতɇাশী সং̝ার িনকট হেত ɛাি˖ সােপেɻ অিধɊহেণর ɛ̜াব সব ȟস˰িতɈেম অӂেমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
িɉ̙াˠ 

২২ 

“নারায়ণগʛ প̂ী িবҼɇৎ সিমিত-১ এর আওতায় বˍর-৫ (লাʊলবˍ) ৩৩/১১ ǯকিভ ২০ এমিভএ 
ǰবҼɇিতক উপেকˌ িনম ȟাণ” শীষ ȟক ɛকে˾র জΓ নারায়ণগʛেজলার বˍরউপেজলাধীন লাʊলবˍ 
ǯমৗজায়০.৪০ (ӚΓ দশিমক চার ӚΓ)একর ӏিম রাজউক ও নগর উˑয়ন অিধদ˖েরর শত ȟ ɛিতপালন 
সােপেɻ অিধɊহণɛ̜াব সব ȟস˰িতɈেম অӂেমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
িɉ̙াˠ 

২৩ 

“নারায়ণগʛ ǯজলার ͱপগʛ উপেজলাধীন ӑড়াপাড়া ǯফরীঘাট রা̜ায় ৫৭৬.২১৪ িমঃ দীঘ ȟ ǯসҶ িনম ȟাণ 
কােজর সংেযাগ সড়ক িনম ȟাণ” শ̭ষ ȟক ɛকে˾র জΓ নারায়ণগʛ ǯজলারͱপগʛউপেজলাধীন১.৬৫১৮ 
(এক দশিমক ছয় পϲচ এক আট) একরӏিমরযািচত সকল কাগজপɖ ɛতɇাশী সং̝ার িনকট হেত ɛাি˖ 
সােপেɻ অিধɊহেণর ɛ̜াব সব ȟস˰িতɈেম অӂেমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
িɉ̙াˠ 

২৪ 

“িপিজিসিব, ঢাকা কҸȟক িনিম ȟতΕ মাধবদী ২৩০/১৩২/৩৩ ǯকিভ GIS Ɋীড উপেকˌ িনম ȟাণ” শীষ ȟক 
ɛকে˾র জΓ নরিসংদীেজলার নরিসংদীসদর উপেজলাধীন আ̙পাইকা ǯমৗজায় ৪.৯৮৮৩ (চার দশিমক 
নয় আট আট িতন) একরӏিমরযািচত সকল কাগজপɖ ɛতɇাশী সং̝ার িনকট হেত ɛাি˖ সােপেɻ 
অিধɊহেণর ɛ̜াব সব ȟস˰িতɈেম অӂেমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
িɉ̙াˠ 

২৫ 

“কϲচӅর ফায়ার সািভ ȟস ও িসিভল িডেফ˓ ǯ̙শন ̝াপন” শীষ ȟক ɛকে˾র জΓ নারায়ণগʛ ǯজলার 
িসিʺরগʛ থানাধীন শীমরাইল ǯমৗজায় ০.৫০ (ӚΓ দশিমক পϲচ ӚΓ) একর ӏিমর যািচত অΓাΓ 
কাগজপɖািদ ɛাি˖ এবং BIWTAএর অনাপিʯপɖ দািখল সােপেɻ অিধɊহেণর ɛ̜াব সব ȟস˰িতɈেম 
অӂেমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
িɉ̙াˠ 

২৬ 

“র ɇাব সদΝেদর ǯকˌীয় আবাসন, Ѻল/কেলজ, হাসপাতালসহ ɛশাসিনক ̝াপনা” শীষ ȟক ɛকে˾র জΓ 
ঢাকা ǯজলার প̂বীথানাধীন বাউিনয়া ǯমৗজায় ৪.৩৮ (চার দশিমক িতন আট)একর ӏিমরযািচত সকল 
কাগজপɖ ɛতɇাশী সং̝ার িনকট হেত ɛাি˖ এবং দাগӠিচর ১৩০২১২ নͯর খিতয়ানɪ সংেশাধন ও 
জলাধার সংরɻেণর শেত ȟ অিধɊহেণর ɛ̜াব সব ȟস˰িতɈেম অӂেমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
িɉ̙াˠ 

২৭ 

“নরিসংদী ǯজলা পিরবার পিরক˾না অিফস ভবন িনম ȟাণ” শীষ ȟক ɛকে˾র জΓ নরিসংদী ǯজলার 
নরিসংদীসদরউপেজলাধীন ভাগদী ǯমৗজায় ০.৩০ (ӚΓ দশিমক িতন ӚΓ)একর ӏিমর যািচত 
কাগজপɖািদ ɛাি˖ এবং নগর উˑয়ন অিধদ˖েরর শত ȟ ɛিতপালন সােপেɻ অিধɊহেণর ɛ̜াব 
সব ȟস˰িতɈেম অӂেমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
িɉ̙াˠ 

২৮ 

“নরিসংদী প̂ী িবҼɇৎ সিমিত-১ এর আওতায় বাগহাটা ǯমৗজায় নরিসংদী-০৮ (বাগহাটা) ৩৩/১১ ǯকিভ 
১০ এমিভএ ǰবҼɇিতক উপেকˌ িনম ȟাণ” শীষ ȟক ɛকে˾র জΓ নরিসংদী ǯজলার 
নরিসংদীসদরউপেজলাধীন বাগহাটা ǯমৗজায় ০.৪০ (ӚΓ দশিমক চার ӚΓ)একর ӏিম নগর উˑয়ন 
অিধদ˖েরর শত ȟ ɛিতপালন সােপেɻ অিধɊহেণর ɛ̜াব সব ȟস˰িতɈেম অӂেমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
িɉ̙াˠ 

২৯ 

 “নরিসংদী প̂ী িবҼɇৎ সিমিত-১ এর আওতায় আলগী ǯমৗজায় নরিসংদী-০৮ (আলগী) ৩৩/১১ ǯকিভ 
১০ এমিভএ ǰবҼɇিতক উপেকˌ িনম ȟাণ” শীষ ȟক ɛকে˾র জΓ নরিসংদী ǯজলার 
নরিসংদীসদরউপেজলাধীন আলগী ǯমৗজায় ০.৪০ (ӚΓ দশিমক চার ӚΓ)একর ӏিমর যািচত অΓাΓ 
কাগজপɖািদ ɛাি˖ এবং নগর উˑয়ন অিধদ˖েরর শত ȟ ɛিতপালন সােপেɻ অিধɊহেণর ɛ̜াব 
সব ȟস˰িতɈেম অӂেমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
িɉ̙াˠ 

৩০ 

“Ӆিলশ Ӌɇেরা অব ইনেভি̙েগশন, (িপিবআই) চʞɊাম ǯমেɑা ও িসআইিড চʞɊাম ǯমেɑা কায ȟালয় 
̝াপন” শীষ ȟক ɛকে˾র জΓ চʞɊাম ǯজলার পাহাড়তলীথানাধীন দিɻণ পাহাড়তলী ǯমৗজায় ০.৪৮১০ 
(ӚΓ দশিমক চার আট এক ӚΓ)একর ӏিমর যািচত ɛেয়াজনীয় কাগজপɖািদ ɛাি˖ এবং দাগ Ӡিচর 
খিতয়ান সংেশাধেনর শেত ȟ অিধɊহেণর ɛ̜াব সব ȟস˰িতɈেম অӂেমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
িɉ̙াˠ 
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৩১ 
“রাজশাহী ǯমেɑাপিলটন Ӆিলশ লাই˓ িনম ȟাণ” শীষ ȟক ɛকে˾র জΓ রাজশাহী ǯজলার 
ǯবায়ািলয়াথানাধীন আলীগʛ ও ǯমা̂াপাড়ােমৗজায় ৯.৪৪৫০ (নয় দশিমক চার চার পϲচ ӚΓ)একর 
ӏিমর যািচত কাগজপɖািদ দািখল সােপেɻ অিধɊহেণর ɛ̜াব সব ȟস˰িতɈেম অӂেমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
িɉ̙াˠ 

৩২ 

“Ӆিলশ Ӌɇেরা অব ইনেভি̙েগশন (িপিবআই) এবং িসআইিড এর অিফস ও Εারাক িনম ȟাণ” শীষ ȟক 
ɛকে˾র জΓ নরিসংদী ǯজলার নরিসংদী সদরউপেজলাধীন ভাগদী ǯমৗজায় ১.০০ (এক দশিমক ӚΓ 
ӚΓ) একর ӏিমর যািচত কাগজপɖািদ দািখল এবং নগর উˑয়ন অিধদ˖েরর শত ȟ ɛিতপালন সােপেɻ 
অিধɊহেণর ɛ̜াব সব ȟস˰িতɈেম অӂেমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
িɉ̙াˠ 

৩
৩ 

“বড ȟার গাড ȟ Εাটািলয়ন সদর দ˖র ̝াপন” শীষ ȟক ɛকে˾র জΓ নারায়ণগʛ ǯজলার নারায়ণগʛ 
সদরউপেজলারফҶ̂া ও িসিʺরগʛ থানাধীন ǯদউলপাড়া ও জাল̲িড় ǯমৗজায় ২৪.৮০ (চি͡শ দশিমক 
আট ӚΓ) একর ӏিমর যািচত কাগজপɖািদ দািখল এবং রাজউক ও নগর উˑয়ন অিধদ˖েরর শত ȟ 
ɛিতপালন সােপেɻ অিধɊহেণর ɛ̜াব সব ȟস˰িতɈেম অӂেমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
িɉ̙াˠ 

৩৪ 

বড ȟার গাড ȟ Εাটািলয়ন সদর দ˖র ̝াপন” শীষ ȟক ɛকে˾র জΓ নারায়ণগʛ ǯজলার নারায়ণগʛ 
সদরউপেজলারফҶ̂া ও িসিʺরগʛ থানাধীন ǯদউলপাড়া ও জাল̲িড় ǯমৗজায় ২৪.৮০ (চি͡শ দশিমক 
আট ӚΓ) একর ӏিমর যািচত কাগজপɖািদ দািখল এবং রাজউক ও নগর উˑয়ন অিধদ˖েরর শত ȟ 
ɛিতপালন সােপেɻ অিধɊহেণর ɛ̜াব সব ȟস˰িতɈেম অӂেমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
িɉ̙াˠ 

৩৫ 
“বʊমাতা ǯশখ ফিজলাҶেˑছা ǯমেমািরয়াল হাসপাতাল ও নািস ȟং কেলজ” শীষ ȟক ɛকে˾র জΓ 
গাজীӅর িসɪ কেপ ȟােরশন এর আওতাধীন সারাব ǯমৗজায় ৫.৫১০০ (পϲচ দশিমক পϲচ এক ӚΓ ӚΓ) 
একর ӏিমর যািচত কাগজপɖািদ দািখল সােপেɻ অিধɊহেণর ɛ̜াব সব ȟস˰িতɈেম অӂেমািদত হয়। 

০৭/১১/২০১৮ 
িɉ̙াˠ 

৩৬ 

“নরিসংদী প̂ী িবҼɇৎ সিমিত-১ এর আওতায় মাথরা ǯমৗজার নরিসংদী-১১ (আমিদয়া) ৩৩/১১ ǯকিভ 
১০ এমিভএ ǰবҼɇিতক উপেকˌ িনম ȟাণ” শীষ ȟক ɛকে˾র জΓ নরিসংদীেজলার সদরউপেজলাধীন মাথরা 
ǯমৗজায়০.৪০ (ӚΓ দশিমক চার ӚΓ) একরӏিমরযািচত সকল কাগজপɖািদ/তΐািদ ɛতɇাশী সং̝ার 
িনকট হেত ɛাি˖ সােপেɻ অিধɊহেণর ɛ̜াব সব ȟস˰িতɈেম অӂেমািদত হয়। 

১৭/০১/২০১৯ 
িɉ̙াˠ 

৩৭ 

“শহীদ তাজউʸীন আহমদ ǯমিডেকল কেলজ ও হাসপাতাল, গাজীӅর সংলʁ জায়গায় ǯমিডেকল 
কেলেজর ɛশাসিনক ভবন, ছাɖাবাস, ছাɖীিনবাসসহ অΓাΓ ̝াপনা িনম ȟাণ” শ̭ষ ȟক ɛকে˾র জΓ 
গাজীӅর ǯজলারসদরউপেজলাধীনজয়েদবӅর ǯমৗজায় ২.২৯৫০ (Ҽই দশিমক Ҽই নয় পϲচ 
ӚΓ)একরӏিমরযািচত সকল কাগজপɖািদ/তΐািদ ɛতɇাশী সং̝ার িনকট হেত ɛাি˖ সােপেɻ 
অিধɊহেণর ɛ̜াব সব ȟস˰িতɈেম অӂেমািদত হয়। 

১৭/০১/২০১৯ 
িɉ̙াˠ 

৩৮ 

“জাতীয় িব͵ িবΑালেয়র জΓ আʙিলক কɇা˫াস ̝াপন”শীষ ȟক ɛকে˾র জΓ চʞɊাম ǯজলার 
সদরউপেজলাধীন দিɻণ পাহাড়তলী ǯমৗজায় ১.০০ (এক দশিমক ӚΓ ӚΓ) একরӏিমরযািচত সকল 
কাগজপɖািদ/তΐািদ ɛতɇাশী সং̝ার িনকট হেত ɛাি˖ সােপেɻ অিধɊহেণর ɛ̜াব সব ȟস˰িতɈেম 
অӂেমািদত হয়। 

১৭/০১/২০১৯ 
িɉ̙াˠ 

৩৯ 

“তালাইমারী চ͉ের জািতর জনক বʊবт ǯশখ ӑিজӋর রহমান ̖য়ার িনম ȟাণ” শীষ ȟক ɛকে˾র জΓ 
রাজশাহী ǯজলার ǯবায়ািলয়াউপেজলাধীন দিɻণ কাজলা ǯমৗজায় ০.৪৮১৫ (ӚΓ দশিমক চার আট এক 
পϲচ) একরӏিমরযািচত সকল কাগজপɖািদ/তΐািদ ɛতɇাশী সং̝ার িনকট হেত ɛাি˖ সােপেɻ 
অিধɊহেণর ɛ̜াব সব ȟস˰িতɈেম অӂেমািদত হয়। 

১৭/০১/২০১৯ 
িɉ̙াˠ 

৪০ 

“বহʸারহাট বাঘাইপাড়া হেত কণ ȟӈলী নদী পয ȟ̄  সংেযাগ খাল খনন ৫/১ শীষ ȟক” ɛকে˾র জΓ জΓ 
চʞɊাম ǯজলারবˍর থানাধীনবাকিলয়া ǯমৗজায় ৩.৭৮১৩ (িতন দশিমক সাত আট একিতন)একরӏিমর 
পয ȟােলাচনায় উি̂িখত কাগজপɖািদ/তΐািদ ǯজলা ɛশাসক/ɛতɇাশী সং̝ার িনকট হেত ɛাি˖ সােপেɻ 
অিধɊহেণর িবষেয় সব ȟস˰িতɈেম িসʺাˉҒহীত হয়। 

২৭/০৬/২০১
৯ িɉ̙াˠ 

৪১ 
 “সড়ক ও জনপথ অিধদ˖েরর ɛধান কায ȟালেয়র ২য় এɇােɛাচ সড়ক িনম ȟাণ” শীষ ȟক ɛকে˾র জΓ ঢাকা 
ǯজলার ǯতজগϲওথানাধীন ǯতজগϲও, িশ/এ ǯমৗজার ০.১৯৩৪ (ӚΓ দশিমক এক নয় িতন চার) একর 
ӏিমঅিধɊহেণর িবষেয় সব ȟস˰িতɈেমিসʺাˉҒহীত হয়। 

২৭/০৬/২০১
৯ িɉ̙াˠ 

৪২ 
“অɪি̙ক ǯহাম” উˑয়ন ɛক˾ বা̜বায়েনর লেɻɇ ঢাকা ǯজলার সাভার থানাধীন চাইরা ǯমৗজায় 
০.০৭৭১ (ӚΓ দশিমক ӚΓ সাত সাত এক) একর ӏিমর পয ȟােলাচনায় উি̂িখত কাগজপɖািদ/তΐািদ 
ǯজলা ɛশাসক/ɛতɇাশী সং̝ার িনকট হেত ɛাি˖ সােপেɻ অিধɊহেণর িবষেয় 

২৭/০৬/২০১
৯ িɉ̙াˠ 
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সব ȟস˰িতɈেমিসʺাˉҒহীত হয়। 

৪৩ 
“জয়েদবӅর-চˌা-টাʊাইল-এেলʊা-সড়ক িনম ȟাণ” ɛকে˾গাজীӅর ǯজলার জয়েদবӅর থানাধীন 
ǯভাগড়া, নাওҟির, বাইমাইল ও িমরӅর ǯমৗজার ০.৯১ (ӚΓ দশিমক নয় এক) একর ӏিম অিধɊহেণর 
িবষেয় সব ȟস˰িতɈেমিসʺাˉ Ғহীত হয়। 

২৭/০৬/২০১
৯ িɉ̙াˠ 

৪৪ 
“পাগলা ̝ল কাম নদী ফায়ার সািভ ȟস ও িসিভল িডেফ˓ ǯ̙শন ̝াপন” শীষ ȟক ɛকে˾র জΓ 
নারায়ণগʛেজলার নারায়ণগʛ সদরউপেজলাধীন ফҶ̂া থানার দাপা ইˌাকӅর ǯমৗজায়০.৪৫ (ӚΓ 
দশিমক চার পϲচ)একর ӏিম অিধɊহেণর িবষেয় সব ȟস˰িতɈেম িসʺাˉ Ғহীত হয়। 

২৭/০৬/২০১
৯ িɉ̙াˠ 

৪৫ 

িমরӅর িডওএইচএস ǯগইট-২ হেত িমরӅর বাস̌ɇা˅ পয ȟ̄  মহাসড়ক ɛশ̜করণ ও উˑয়ন শ̭ষ ȟক” 
ɛকে˾র জΓ ঢাকা ǯজলারপ̂বী থানাধীনচা̲লী ǯমৗজায় ০.৩২৯০ (ӚΓ দশিমক িতন Ҽই নয় ӚΓ) 
একরӏিমর পয ȟােলাচনায় উি̂িখত কাগজপɖািদ/তΐািদ ǯজলা ɛশাসক/ɛতɇাশী সং̝ার িনকট হেত 
ɛাি˖ সােপেɻ অিধɊহেণর িবষেয়সব ȟস˰িতɈেম িসʺাˉҒহীত হয়। 

২৭/০৬/২০১
৯ িɉ̙াˠ 

৪৬ 

“জাতীয় িব͵িবΑালেয়র ৩ɪ আʙিলক অিফস ̝াপন” শীষ ȟক ɛকে˾র জΓ বিরশাল ǯজলারবিরশাল 
সদর উপেজলাধীনͱপাতলী ǯমৗজায় ১.০০ (এক দশিমক ӚΓ ӚΓ) একর ӏিমর পয ȟােলাচনায় উে̂িখত 
কাগজপɖািদ/তΐািদ ǯজলা ɛশাসক/ɛতɇাশী সং̝ার িনকট হেত ɛাি˖ সােপেɻ অিধɊহেণর িবষেয় 
সব ȟস˰িতɈেম িসʺাˉҒহীত হয়। 

২৭/০৬/২০১
৯ িɉ̙াˠ 

৪৭ 

“লাʊলবˍ-কাইকারেটক-নবীগʛ ǯজলা সড়েকর লাʊলবˍ হেত িমনারবাড়ী পয ȟ̄  সড়ক ɛশ̜করণ” 
শীষ ȟক ɛকে˾র জΓ নারায়ণগʛ ǯজলার বˍর উপেজলাধীন লাʊলবˍ, বারপাড়া, ӑছাӅর, দিɻণ 
̲লচিরɖ ǯমৗজার ২১.৮৩৩০ (এ̲শ দশিমক আট িতন িতন ӚΓ) একর ӏিমর এলাইনেম˂ ɬক ǯরেখ 
এবং খাল ǯɢিণর ӏিম অিধɊহেণর ɛ̜াব হেত বাদ িদেয় দাগӠিচেত ১৩ɪ দােগর ǯɢিণ উে̂খӆব ȟক 
কাগজপɖািদ/তΐািদ দািখল সােপেɻ অিধɊহেণর িবষেয় সব ȟস˰িতɈেমিসʺাˉҒহীত হয়। 

২৭/০৬/২০১
৯ িɉ̙াˠ 

৪৮ 
“সােপাট ȟ ҧ জয়েদবӅর-ǯদবɊাম-ӎলতা-মদনӅর সড়ক (ঢাকা-বাইপাস) িপিপিপ” শীষ ȟক ɛকে˾র জΓ 
নারায়ণগʛ ǯজলার ͱপগʛ উপেজলাধীন কাʙন, ǯকоয়া, ǯগালাকাˍাইল ও দিড়কািˍ ǯমৗজার ১১.১০৪ 
(এগার দশিমক এক ӚΓ চার) একর ӏিম অিধɊহেণর িবষেয় সব ȟস˰িতɈেমিসʺাˉ Ғহীত হয়। 

২৭/০৬/২০১
৯ িɉ̙াˠ 

৪৯ 

ই˅াি̘য়াল Ӆিলশ ǯহডেকায়াট ȟাস ȟ, ঢাকা এর ɛশাসিনক ভবন, ǯɑিনং ǯস˂ার, ɛিশɻণ মাঠ, ডরেমটির 
ǯফােস ȟর Εারাকসহ অΓাΓ ̝াপনা িনম ȟােণর জΓ ɛ̜ািবত ঢাকা ǯজলার িখলেɻত থানাধীনমͼল ও 
ҭমনী ǯমৗজার৭.৪০৬০ (সাত দশিমক চার ӚΓ ছয় ӚΓ) একেরর ̝েল ৫.০০ (পϲচ দশিমক ӚΓ ӚΓ) 
একর ӏিম অিধɊহণ, উি̂িখত পϲচ একর ӏিমর দাগ, খিতয়ান িনিদ ȟ̌ করণসহ পয ȟােলাচনায় উি̂িখত 
কাগজপɖািদ/তΐািদ ǯজলা ɛশাসক/ɛতɇাশী সং̝ার িনকট হেত ɛাি˖ সােপেɻ অিধɊহেণর িবষেয় 
সব ȟস˰িতɈেম িসʺাˉ Ғহীত হয়। 

২৭/০৬/২০১
৯ িɉ̙াˠ 

৫০ 

িডএমিপ’র কলাবাগান থানার িনজ· ভবন িনম ȟােণর জΓ ঢাকা ǯজলারধানমি˅ থানাধীনধানমি˅ 
ǯমৗজায় ০.২০  (ӚΓ দশিমক Ҽই ӚΓ) একর ӏিম পয ȟােলাচনায় উি̂িখত কাগজপɖািদ/তΐািদ ǯজলা 
ɛশাসক/ɛতɇাশী সং̝ার িনকট হেত ɛাি˖ সােপেɻ অিধɊহেণর িবষেয় সব ȟস˰িতɈেমিসʺাˉ Ғহীত 
হয়।  

২৭/০৬/২০১
৯ িɉ̙াˠ 
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৪.৮ উˑয়ন 

বত ȟমান সরকার ӏিম Εব̝াপনা আҿিনকায়েন তথা িডিজটাইেজশেন Ҿঢ় ɛিতʗাবʺ। এই জɪল 
এবং ̶Ͱ͉ӆণ ȟ কম ȟ স˫াদেন ӏিম মˈণালয় ǯবশ িকҜ উˑয়নӒলক কম ȟকা˅ হােত িনেয়েছ। ӏিম মˈণালয় 
ӏিম Εব̝াপনােক আҿিনক ও Ӕেগাপেযাগী করার িনিমʯ িবিভˑ ɛক˾ বা̜বায়ন করেছ। চলিত ২০১৮-১৯ 
অথ ȟ বছের বা̜বায়নাধীন ɛক˾সӒহ িন˨ͱপঃ (ǯকাɪ টাকায়) 

ǯটিবল ৪.১৯: ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের বা̜বায়নাধীন ɛক˾সӒহ ও ɛক˾ Εয় 

Ɉিমক নং ɛকে˾র নাম বা̜বায়ন কাল ɛক˾ Εয় (ɛ:সা:) এিডিপেত 
বরাʸ(ɛ:সা:) 

১ ̶ʑɊাম-২য় পয ȟায় (Climate 
Victim Rehabilitation  

Project) 

অেɰাবর ২০১৫ হেত ҟন 
২০২০ 

৯৪১.৮১৩ 
(-) 

১৫২.৪৬ 
(-) 

২ িডিজটাল পʺিতেত ӏিম জিরপ, 
ǯরকড ȟ ɛণয়ন ও সংরɻণ ɛক˾ (১ম 
পয ȟায়ঃ Computerization 

of Existing Mouza 
Maps and Khatians) 

ҟলাই ২০১২ হেত ҟন ২০১৯ ৯২.৭৭ 
(-) 

৩১.৭৪ 
(-) 

৩ চর ǯডেভলপেম˂ এ˅ ǯসেটলেম˂ 
ɛক˾-৪ 

জাӂয়ারী ২০১১ হেত িডেসͯর 
২০১৮ 

৭.৬৯ 
)৩.১৩৯৪( 

০.৬৫ 

৪ উপেজলা ও ইউিনয়ন ӏিম অিফস 
িনম ȟাণ ɛক˾(৬̎ 

ҟলাই ২০১৪ হেত ҟন ২০২০ ৭৪৬.৭৮০২ 
 

১০০.০০ 

৫ ӏিম ভবন কমে˚ɼ  িনম ȟাণ ɛক˾ 
 

ҟলাই ২০১৫ হেত ҟন ২০১৯ ১৪৭.২৯৮২ 
(-) 

৩০.০০ 
(-) 

৬ সমɊ ǯদেশ শহর ও ইউিনয়ন ӏিম 
অিফস িনম ȟাণ ɛক˾ 

ҟলাই ২০১৬ হেত ҟন ২০১৯ ৭৩১.৮৬ 
(-) 

১৪৮.৭৭ 
(-) 

৭ ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকেˌর ৬̎ 
তলা হেত  ১২তম তলার উ ȟ͓Ӓখী 

স˩সারণ ɛক˾। 

ҟলাই ২০১৬ হেত ҟন ২০১৯ ১৪.২৮৪ 
(-) 

১০.৫৩ 
(-) 

৮ িডিজটাল পʺিতেত ӏিম জিরেপর 
মাΒেম ৩ ɪ িসɪ কেপ ȟােরশন, ১ ɪ 
ǯপৗরসভা এবং ২ɪ Ɋামীণ উপেজলার 

িডিজটাল ӏিম Εব̝াপনা পʺিত 
̝াপন ɛক˾ । 

ҟলাই,১৮ হেত িডেসͯর’২১ ৩৫১.৮৬২২ ০.০৩ 

 

৪.৮.১ অনӂেমািদত নҶন ɛকে˾র তািলকা 

২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের চলমান ɛকে˾র পাশাপািশ বাংলােদশ সরকােরর  ৭ম পʙবািষ ȟকী পিরক˾না 
(২০১৬-২০), ǯɛিɻেত পিরক˾না (২০১০-২০২১) ǯড˷া ˚ɇান ২১০০ এবং মˈণালেয়র িমশন ও িভশন, 
কɇািবেনট িডিভশেনর সােথ স˫ািদত বািষ ȟক কম ȟস˫াদন ҙিɳ বা̜বায়েনর িনিমʯ িকҜ ɛক˾ ২০১৮-১৯ 
অথ ȟ বছেরর এিডিপেত অˉӎ ȟɳ রেয়েছ। ǯসɰরিভিʯক নҶন ɛকে˾র তািলকা িন˨ͱপ: 

(ক) ǯসɰর: প̂ী উˑয়ন ও প̂ী ɛিত̎ান 

১। ӏিম Εব̝াপনা অেটােমশন ɛক˾। 

২। িডিজটাল পʺিতেত ӏিম জিরপ করার জΓ ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖েরর িডিজটাল জিরপ 
পিরচালনার সɻমতা Ӎিʺকরণ ɛক˾। 
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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। ӏিম Εব̝াপনায় িনেয়ািজত কম ȟকত ȟা/কম ȟচারীেদর সɻমতা Ӎিʺর লেɻɇ ǯদশী ও ǰবেদিশক 
ɛিশɻণ ɛক˾। 

(খ) ǯসɰর: পািন স˫দ 

১। ǯমৗজা ও ˚ট িভিʯক জাতীয় িডিজটাল ӏিম ǯজািনং ɛক˾। 

২। উপেজলা পয ȟােয় খাস Ӆ̲র সং̖ার ও ǯসৗˍয ȟবধ ȟন ɛক˾। 

(গ) ǯসɰর : ǯভৗত পিরক˾না, পািন সরবরাহ  ও Ғহায়ন 

১। ঢাকা মহানগরীর িছˑӒল বি̜বাসী ও িন˨িবʯেদর বΈতল িবিশ̌ ভবেন Ӆনব ȟাসন (২য় পয ȟায়) 
ɛক˾। 

২। ২০ ɪ ǯজানাল/িরিভশনাল ǯসেটলেম˂ অিফেসর ǯভৗত অবকাঠােমা িনম ȟাণ ɛক˾। 

৩। বাংলােদশ সােভ ȟ এ˅ ǯসেটলেম˂ ɛিশɻণ একােডিম ̝াপন ɛক˾। 

৪। িবভাগীয় ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকˌ িনম ȟাণ ɛক˾। 

ӏিম মˈণালেয়র আওতায় িবগত ৫ বছের বািষ ȟক উˑয়ন কম ȟӠিচর আওতায় বরাy  ও Εেয়র ҶলনাӒলক িচɖ 
িন˨Ͱপ 

ǯটিবল ৪.২০: িবগত ৫ বছের বািষ ȟক উˑয়ন কম ȟӠিচর আওতায় বরাʸ ও Εয় 

Ɉ. নং অথ ȟ বছর আরএিডিপ বরাy  (ǯকাɪ টাকা) Εয় ও শতকরা হার (ǯকাɪ টাকা) 

িজওিব ɛক˾ 
সাহাΗ 

ǯমাট িজওিব ɛক˾ সাহাΗ ǯমাট 

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 ȟ বছের ӏিম মˈণালেয় বািষ ȟক উˑয়ন কম ȟӠিচর (আরএিডিপ) আওতায় ৪৭৭.২৪ ǯকাɪ 
টাকা বরাʸ িছল। এর মেΒ িজওিব খােত ৪৭৭.২৪ ǯকাɪ টাকা এবং ɛক˾ সাহাΗ খােত ০ ǯকাɪ টাকা। উɳ 
বরাʸҍত অেথ ȟর মেΒ ҟন’১৮ পয ȟ̄  ৩৯১.০৩ ǯকাɪ টাকা Εয় হেয়েছ যা ǯমাট বরােʸর ৮১.৯৪%। 
বরাʸҍত সকল অথ ȟই িজওিব খাত হেত Εয় করা হেয়েছ। 
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২০১৮-১৯ অথ ȟ বছেরর সংেশািধত বািষȟক উˑয়ন কম ȟӠিচেত অˉӎ ȟɳ ɛক˾ওয়ারী বা̜ বায়ন অɊগিত 

ǯটিবল ৪.২১: ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছেরর সংেশািধত বািষ ȟক উˑয়ন কম ȟӠিচেত অˉӎ ȟɳ ɛক˾ওয়ারী বা̜বায়ন 
অɊগিত 

Ɉিমক নং ɛকে˾র নাম (বা̜বায়ন কাল) 
 
 
 

ɛক˾ Εয় ২০১৭-১৮ অথ ȟ 
বছেরর বািষ ȟক 

উˑয়ন কম ȟӠিচেত 
বরাʸ 

২০১৭-১৮ অথ ȟ 
বছেরর বছেরর 
ҟন ১৮ পয ȟ̄  

অɊিগত 

ҟন ১৮ পয ȟ̄  
ɈমӅিʛত 
অɊগিত 

ǯমাট (ɛ: সা:) ǯমাট(ɛ: সা:) ǯমাট(ɛ: সা:) ǯমাট(ɛ: সা:) 

১ ̶ʑɊাম-২য় পয ȟায় (Climate Victim 
Rehabilitation  
Project)(১মসংেশািধত) অেɰাবর ১৫ 
হেত ҟন ২০ 

৯৪১.৮১৩০ 
 

১৫২.৪৬ 
(-) 

১৪৩.৩৯ 
(-) 

৬৬৮.৯৪৪৩ 
 

২ িডিজটাল পʺিতেত ӏিম জিরপ, ǯরকড ȟ ɛণয়ন 
ও সংরɻণ ɛক˾ (১ম পয ȟায়ঃ 
Computerization of 
Existing Mouza Maps and 
Khatians)(২য় সংেশািধত) ҟলাই ২০১২ 
হেত ҟন ২০১৯  

৯২.৭৭ 
(-) 

৩১.৭৪ 
(-) 

২৫.১৯৬১ 
(-) 

৭৫.৫০১৫ 
 

৩ চর ǯডেভলপেম˂ এ˅ ǯসেটলেম˂ ɛক˾-৪ 
(ӏিম মˈণালেয়র অংশ জাӂয়ারী ২০১১ হেত 
ҟন ২০১৮ 

৭.৬৯ 
(৩.১৩৯৪) 

০.৬৫ 
 

০.৬১০৩ 
(-) 

৭.১২৬২ 
(৩.১২) 

৪ উপেজলা ও ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟাণ 
ɛক˾ (৬̎ পব ȟ)।ҟলাই ২০১৪ হেত ҟন ২০২০  

৭৪৬.৭৮০২ 
(-) 

১০০.০০ 
(-) 

৬৪.৪৩৯৮ ৩৩৯.১৮৩৬ 
 

৫  ӏিম ভবন কমে˚ɼ  িনম ȟাণ  ɛক˾ ҟলাই 
২০১৫ হেত ҟন ২০১৯  
  

১৪৭.২৯৮২ 
(-) 

৩০.০০ 
(-) 

১০.০০ 
(-) 

৫৩.৭০০৫ 

৬ সমɊ ǯদেশ শহর ও ইউিনয়ন ӏিম অিফস 
িনম ȟাণ ɛক˾ҟলাই ২০১৬ হেত ҟন ২০১৯  

৭৩১.৮৬০০ 
(-) 

১৪৮.৭৭ 
(-) 

১৩৮.১১৭০ ১৮৯.১৮৯২ 
 

৭ ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকেˌর ৬̎ তলা হেত 
 ১২তম তলার উ ȟ͓Ӓখী স˩সারণ ɛক˾।ҟলাই 
২০১৬ হেত ҟন ২০১৯  

১৪.২৮৪০ 
(-) 

১০.৫৩ 
(-) 

৯.১৩৫০ ১২.৮৮৫ 

৮ িডিজটাল পʺিতেত ӏিম জিরেপর মাΒেম ৩ 
ɪ িসɪ কেপ ȟােরশন, ১ ɪ ǯপৗরসভা এবং ২ɪ 
Ɋামীণ উপেজলার িডিজটাল ӏিম Εব̝াপনা 
পʺিত ̝াপন ɛক˾ । 

৩৫১.৮৬২২ ০.০৩ ০.০০১৪ ০.০০১৪ 

 

৪.৮.২ ɛক˾ওয়ারী িব̜ািরত কায ȟɈম ও অɊগিত 

১.̶ʑɊাম-২য় পয ȟায় (ɶাইেমট িভকɪমস িরহɇািবিলেটশন) ɛক˾ 

(ক) ɛকে˾র সাধারণ তΐািদ 

 ১৯৭০ সােলর ১২ নেভͯর এক ɛলয়ʈরী সাইেɶান বাংলােদেশর উপ̳লীয় চরাʙলসহ ǯভালা, 
পҧয়াখালী, বর̶না, চʞɊাম ǯজলার উপর আঘাত হােন এবং কমপɻ দশ লাখ মাӂষ ও অগিণত গবািদ পʹ-
পািখ ɛাণ হারায়। জািতর জনক বʊবт ǯশখ ӑিজӋর রহমান ǯদশ ·াধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সােলর ২০ǯশ 
ǯফɝ˨য়াির ɛথম সফর কেরন তৎকালীন ǯনায়াখালী ǯজলার (বত ȟমােন লɹীӅর ǯজলা) রামগিত থানা। 
পিরদশ ȟনকােল বʊবт নদীভাʊা, Ҽ̝, ɻিতɊ̜ পিরবারসӒহেক সরকাির খাস জিমেত Ӆনব ȟাসেনর জΓ 
ǯনায়াখালী ǯজলা ɛশাসনেক িনেদ ȟশ ɛদান কেরন। এরই ফলɢ˨িতেত ǯনায়াখালী ǯজলা ɛশাসন ২০০ɪ 
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পিরবারেক Ӆনব ȟাসেনর জΓ ‘ǯপাড়াগাছা’ ̶ʑɊাম ɛিত̎ার কাজ ʹͰ কেরন। বʊবтর আগমনেক ҈িতেত 
ভা·র কের রাখার জΓ ǯসই ǯপাড়াগাছা Ɋােমই সরকাির খাস জিমেত পʯন হয় ǯদেশর ɛথম ̶ʑɊাম 
‘ǯপাড়াগাছা’। পরবত̭েত ‘ǯপাড়াগাছা’ ̶ʑɊােমর ধারাবািহকতায় সরকােরর ӏিম সং̖ার নীিতমালার 
আওতায় ӏিমহীন, Ғহহীন, ɬকানাহীন, নদীভাʊা মাӂষেক ǯদেশর Ӓল উˑয়ন কায ȟɈেম অˉӎ ȟɳ করার 
উেʸেΚ বাংলােদশ সরকার ও ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর ǯযৗথ অথ ȟায়েন ӡি̌ হয় আদশ ȟɊাম ɛক˾। আদশ ȟɊাম 
ɛক˾ - ১-এর আওতায় ১৯৮৮ হেত ১৯৯৮ পয ȟ̄  ১০৮০ɪ আদশ ȟɊােম ৪৫৬৪৭ɪ পিরবার, আদশ ȟɊাম ɛক˾ - 
২-এর আওতায় ১৯৯৮ হেত ২০০৮ পয ȟ̄  ৪২৭ɪ আদশ ȟɊােম ২৫৩৮৫ɪ পিরবার, ̶ʑɊাম (ɶাইেমট িভকɪমস 
িরহɇািবিলেটশন) ɛকে˾র আওতায় ২০০৯ হেত ǯসে˔ͯর ২০১৫ পয ȟ̄  ২৫৪ɪ ̶ʑɊােম ১০৭০৩ɪ  
পিরবারসহ সারা ǯদেশ ১৭৬১ɪ ̶ʑɊাম ɛিত̎ার মাΒেম ৮১,৭৩৫ɪ ӏিমহীন, Ғহহীন, ɬকানাহীন, নদীভাʊা 
পিরবারেক Ӆনব ȟাসন করা হেয়েছ। 

̶ʑɊাম (ɶাইেমট িভকɪমস িরহɇিবিলেটশন) ɛকে˾র ধারাবািহকতায় ̶ʑɊাম-২য় পয ȟায়(ɶাইেমট 
িভকɪমস িরহɇািবিলেটশন) ɛক˾ɪ বাংলােদশ সরকােরর অথ ȟায়েন ৯৪১.৮১৩০ ǯকাɪ টাকা Εেয় 
অেɰাবর’১৫ হেত ҟন ’২০ ǯময়ােদ বা̜বায়নাধীন রেয়েছ। এ ɛকে˾র মাΒেম সারােদেশ ৫০ হাজার ӏিমহীন, 
Ғহহীন, ɬকানাহীন, নদীভাʊা পিরবারেক Ӆনব ȟাসন করার লɻɇমাɖা িনধ ȟারণ করা হেয়েছ। ҟন ২০১৯ পয ȟ̄  
৮৫৮ɪ ̶ʑɊােম ৩৩,৯৫৮ ɪ ӏিমহীন, Ғহহীন, ɬকানাহীন, নদীভাʊা পিরবারেক Ӆনব ȟাসন করা হেয়েছ। 

(খ) ɛকে˾র আওতায় ӟিবধােভাগীেদর ɛেদয় ӟেযাগ ӟিবধািদর িববরণ 

̶ʑɊাম-২য় পয ȟায় (ɶাইেমট িভকɪমস িরহɇািবিলেটশন) ɛকে˾র আওতায় ɛিতি̎ত ̶ʑɊােম 
বসবাসকারী ӟিবধােভাগীেদর মেΒ ɛিতɪ পিরবারেক ӃΓতম ৪ শতাংশ এবং সেব ȟাʎ ৮ শতাংশ বসতিভটার 
জিম ɛদান করা হয়। ɛিতɪ পিরবারেক আরিসিস িপলার, ি̙েলর ǯɜেম ɪেনর চাল ও ǯবড়া এবং ি̙েলর 
দরজা জানালা সͯিলত ৩০০ বগ ȟӈট ǯ˝ার ǯ̡সিবিশ̌ Ҽই কɻ িবিশ̌ ঘর ɛদান করা হয়, ɛিতɪ পিরবারেক 
পϲচ িরং িবিশ̌ একɪ Νািনটাির Ιািɑন ɛদান করা, ӟেপয় ও িনরাপদ পািনর Εব̝া িনি̃তকরেণর লɻɇ 
ɛিত ৫ ǯথেক ১০ɪ পিরবােরর Εবহােরর জΓ ̝ােনাপেযাগী ১ɪ কের অগভীর/গভীর নল̲প/ পা˫/ 
িরংওেয়ল ইতɇািদ ̝াপন করা হয়। Ɋামবাসীেদর ɛিশɻণ ও আয়বধ ȟন কম ȟকা˅ পিরচালনার জΓ ɛিতɪ Ɋােম 
৭৭৮ বগ ȟӈট ǯ˝ারে̡স, ̙ীেলর ǯɜেম ɪেনর চাল, ইেটর ǯদয়াল, ি̙েলর দরজা-জানালা সͯিলত একɪ 
‘মাি˷পারপাস হল’ িনম ȟাণ করা হয়। ɛিতɪ পিরবারেক পিরেবশ বাːব উˑত ҙলা ɛদান করা হয়। সামািজক 
বনায়ন কম ȟӠিচেক ǯবগবান করার লɻɇ ɛিতɪ পিরবারেক ফলজ, বনজ ও কাঠ উৎপাদেনাপেযাগী গােছর 
চারা ɛদান করা হয়। ɛিতɪ পিরবােরর ২ জন সদΝেক ৮ িদেনর আয়বধ ȟনӒলক কম ȟকাে˅র ওপর ɛিশɻণ 
ɛদান করা হয়। নারীর অিধকার িনি̃তকরণ ও ǯজ˅ার সমতা রɻার জΓ ·ামী-̛ী উভেয়র নােম 
বসতিভটার জিমর কӋিলয়ত ɛদান ও নামজারী করা হয়। Ӆনব ȟািসত পিরবারসӒেহর আয়বধ ȟন কম ȟকা˅ 
পিরচালনার জΓ ɛিতɪ পিরবারেক িবআরিডিবর মাΒেম ১৫ হাজার টাকা Ѐɘ ঋণ ɛদান করা হয়, জিমর 
ɛাΔতা সােপɻɇ Ӆনব ȟািসত পিরবারসӒেহর জΓ Ӆ̲র খনন কের ǯদয়া হয় এবং তােদর অӂ̳েল Ӆ̲েরর 
দীঘ ȟেময়াদী Εবহার·ʮ ɛদান করা হয়। Ӆনব ȟািসত পিরবােরর ӟিবধােথ ȟ ̶ʑɊােমর Ӆ̲ের পাকা ঘাটলা িনম ȟাণ 
করা হয়। িনিম ȟত ̶ʑɊােমর এক িকেলািমটােরর মেΒ িবҼɇৎ িবতরণ লাইন থাকেল ঐ সকল ̶ʑɊােম িবҼɇৎ 
সংেযােগর Εব̝া করা হয়। 

(গ) ɛকে˾র ɛধান লɻɇ/উেʸΚ 

 জলবাө Ҽগ ȟত ӏিমহীন, Ғহহীন, ɬকানাহীন, নদী ভাʊনী দিরɘ ৫০,০০০ɪ পিরবারেক সরকাির খাস 
জিমেত Ӆন ȟবাসন; 

 বাংলােদেশর প̂ী অʙেলর ɛাҍিতক Ҽেয ȟাগ এবং নদী ভাʊেনর ফেল ҽগ ȟত পিরবারেক Ӄɇনতম .১৫ 
একর সরকাির খাস জিমেত ӡিজত ইেকািভেলেজ ০.০৪ একর ǯথেক ০.০৮ একর বসত িভটাসহ 
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·ামী- ̛ী উভেয়র নােম এবং িবধবােদর ǯɻেɖ একক নােম ǯরিজ̋ী কӋিলয়ত ɛদান করার মাΒেম 
দািরɘ িবেমাচন ও নারীর ɻমতায়ন িনি̃তকরণ; 

 Ӆনব ȟািসত পিরবােরর  -সামািজক িনরাপʯা িবধােনর জΓ িশɻা , িনরাপদ ӟেপয়পািন, ·া̝ɇস˰ত 
Ιািɑন ইতɇািদ ӟিবধািদ ɛদানসহ Ӆনব ȟািসতেদর অӂ̳েল দীঘ ȟ ǯময়াদী Ӆ̲র লীজ ɛদান; 

 Ӆনব ȟািসত পিরবােরর আথ ȟ -সামািজক অব̝া উˑয়েনর জΓ আয়-বধ ȟনম ◌ূলক ɛিশɻণ ɛদান ও Ѐɘ 
ঋণ িবতরণ; 

 ɛতɇˉ এলাকায় Ӆনব ȟািসত /Ӆনব ȟািসতΕ Ɋােম িবҼɇৎ সংেযাগ ɛদান । 

(ঘ) ɛকে˾র ӑল কায ȟাবলী 

 সরকাির খাস জিমেত ̶ʑɊাম ̝াপেনর লেɻɇ কািবখার আওতায় মাɪর কাজ স˫ˑ করণ; 

 ɛিত পিরবােরর জΓ ৩০০ বগ ȟӈট ǯ˝ার ǯ̡সসহ Ҽই কɻ িবিশ̌ ঘর এবং ৫ িরং িবিশ̌ Νািনটারী 
Ιাɪন িনম ȟাণ, পিরবার ɛিত িনম ȟাণ Εয়, ১,৫০,০০০ /- টাকা ; 

 ৩০ বা তҽ ȟ͓ পিরবার িবিশ̌ ̶ʑɊােম ৯৯০ বগ ȟӈট ǯ˝ার ǯ̡সসহ মাি˷পারপাস হল িনম ȟাণ; 

 িনরাপদ ӟেপয় পািন িনি̃তকরেণর জΓ িবিভˑ ɛকার নল̳প ̝াপন; 

 ɛিত পিরবারেক একɪ কের উˑত ҙলা ɛদান; 

 আেশ পােশ িবҼɇৎ লাইন থাকা ·ােপেɻ ɛিতɪ পিরবারেক িবҼɇৎ সংেযাগ ɛদােনর Εব̝া করা; 

 িবআরিডিব’র মাΒেম আয়বধ ȟনӒলক কম ȟকা˅, ɛিশɻণ, Ѐɘঋণ কায ȟɈম পিরচালনা করা; 

 পিরেবশ উˑয়েন ɛিতɪ ̶ʑɊােম Ӎɻেরাপণ িনি̃ত করা; 

 আদশ ȟ Ɋাম ɛকে˾র অধীেন ɛিতি̎ত ɊামসӒেহর ɛেয়াজনীয় রɻণােবɻণ কাজ )মাɪরকাজ (
স˫াদন; 

 কােজর িবিনমেয় খাΑ কম ȟӠচীর আওতায় বসত িভটা χҙকরণ, Ӆ̲রখনন, Ӆনঃখনন, সংেযাগ রা̜া 
িনম ȟাণ; 

 এছাড়াও িবিভˑ সরকাির ǯসবা ɛিত̎ােনর মাΒেম Ӆনব ȟািসত পিরবারেক ɛাথিমক িশɻা, ·া̝ɇ 
ǯসবা, পিরবার পিরক˾না এবং সামািজক সেচতনতা Ӎিʺর Εব̝া করা। 
 

অӂেমািদত িডিপিপ অӂযায়ী বছর িভিʯক লɻɇমাɖা ও অɊগিত িন˨ͱপ (ҟন/২০১৮ পয ȟ̄ ) 

ǯটিবল ৪.২২: ̶ ʑɊাম ɛকে˾ অӂেমািদত িডিপিপ অӂযায়ী বছর িভিʯক লɻɇমাɖা ও অɊগিত িন˨ͱপ 
(ҟন/২০১৮ পয ȟ̄ ) 

Ɉিম
ক 

িববরণ লɻɇমাɖা/ 
অজȟন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অজȟন(Ɉ
ম.) 

০১। Ɋােমর 
সংা 

২৫০০ɪ ২৬ ৭৫০ ১৩১০ ৪১৪ -  

অজȟন ২৮ ১৩৭ *৫৭০ ১৭৭ - ৭৩৫ 
০২। Ғহ,Ιািɑণ, 

 রাˑাঘর 
৫০,০০০ ɪ ৮০০ ১৫০০০ ২৬০০০ ৮২০০ ০  
অজȟন ৮০০ ৪৫৫০ *২৫৪০০ ৩৮২২ ০ ৩০৭৫০ 

০৩। মাি˷পারপা
স হল 

৩৪০ ɪ  ১২ ১২০  ১০০ ৫৮ ৫০  
অজȟন ১২ ৫০ *৯৫ ৫৮ ০ ১৫৭ 

০৪। নল̲প 
̝াপন 

৫০,০০০ ɪ ১৩০ ৩০০০ ৪০০০ ১৬৫০ ১২২০  
অজȟন ১৩০ ৫৭৪ *৩৪০০ ১৩৭১  ৪১০৪ 

০৫। Ѐɘঋণ ১০,০০০ ৮০০ ৩০০০ ৩০০০ ২০০০ ১২০০  
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Ɉিম
ক 

িববরণ লɻɇমাɖা/ 
অজȟন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অজȟন(Ɉ
ম.) 

পিরবার 
অজȟন ৮০০ ২৬৪০ *২৫৫৮ ১০৬৪  ৫৯৯৮ 

০৬। আথ ȟসামািজ
ক 
 ɛিশɻণ 

১০,০০০ 
পিরবার 

৮০০ ৩০০০ ৩০০০ ২০০০ ১২০০  

অজȟন ৮০০ ২৭০০ *২৪৯৮ - - ৫৯৯৮ 
০৭। Ӎɻেরাপণ ৫০,০০০ 

পিরবার 
৮০০ ১৫০০০ ২০০০০ ১০০০০ ৪২০০  

অজȟন ৮০০ ৪৫৫০ *১৪৯৯৫ ১০০০০  ২০৩৪৫ 
০৮। উˑত Қলা ৫০,০০০ 

পিরবার 
৮০০ ১৫০০০ ২০০০০ ১০০০০ ৪২০০  

অজȟন ৮০০ ৪৫৫০ *১৪৯৯৫ ১০০০০  ২০৩৪৫ 
০৯। কӋিলয়ত 

দিলল 
৫০,০০০ 
পিরবার 

৮০০ ১৫০০০ ২৬০০০ ৮২০০ ০  

অজȟন ৮০০ ৪৫৫০ *২৬০০০ -  ৩১৩৫০ 
১০। িবҼɇতায়ন ৩০০ Ɋাম ৭ ৭০ ৭০ ৭০ ৮৩  

অজȟন ৭ ৮ *৩৩ ৪২  ৪৮ 
১১। ঘাটলা 

িনম ȟাণ 
১৫০ ɪ ৩ ৪০ ৪০ ৪০ ২৭  
অজȟন ০ ১৯ *৪০ ৪০  ৪৯ 

১২। ǯগাসলখানা ৩৩৭ɪ ০ ৯৩ ১০০ ১০০ ৪৪  
অজȟন ০ ৫৩ *১০০ ১০০  ১৫৩ 

ǯমাট টাকা (লɻ টাকায়) ১৫৬৭.২০ ২৫৮৭৪.২২ ৪৩২৪৫.০০ ১৪৩৩৯.০০ ১৭২৫.৫৪  

 

* ҟন ২০১৯ পয ȟ̄  অɊগিত। ǯস িহেসেব ɈমӅিʛত বা̜ব অɊগিত ৫৫ %, আিথ ȟক অɊগিত ৫৫.৭১ %   

(ঙ) ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের ɛকে˾র আিথ ȟক অɊগিত 

২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের ̶ʑɊাম-২য় পয ȟায় (ɶাইেমট িভকɪমস িরহɇিবিলেটশন) ɛকে˾র আওতায়  
১৫২.৪৬ ǯকাɪ টাকা বরাʸ িছল। ҟন পয ȟ̄  ১৪৬.৩৯ ǯকাɪ টাকা Εয় করা হেয়েছ যা ǯমাট ɛক˾ বরােʸর 
৯৪.০৫%। 

 

(চ) ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছেরর ǯভৗত অɊগিত 

 

এ ɛকে˾র আওতায় ҟন ২০১৮ পয ȟ̄  ৩০১৩৬ ӏিমহীন পিরবারেক Ӆনব ȟাসন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ 
অথ ȟ বছের ৮.২ হাজার  ӏিমহীন পিরবারেক Ӆনব ȟাসেনর লɻɇমাতা িনধ ȟািরত িছল। উɳ লɻɇমাɖার িবপরীেত 
ҟন ২০১৯ পয ȟ̄  ৩৮২২ ɪ ӏিমহীন পিরবারেক Ӆনব ȟাসেনর লেɻɇ মাঠ পয ȟােয় চলমান রেয়েছ। ̶ʑɊাম 
ɛকে˾র বা̜বায়ন কায ȟɈম ͉রািͧতকরেণর লেɻɇ গত ০৩/০৫/২০১৭ িɉঃ তািরেখ মাননীয় ɛধানমˈী কҸȟক 
িভিডও কনফােরি˓ং এর মাΒেম ʹভ উে͏াধন করা হয়। 

উɳ িভিডও কনফােরি˓ং এর মাΒেম ৭ ɪ ǯজলার ১০ ɪ উপেজলায় ১১ ɪ ̶ʑɊাম উেʺাধন করা 
হয় এবং মাননীয় ɛধানমˈী সরাসির উপকার ǯভাগীেদর সােথ কথা বেলন। তার তািলকা িন˨Ͱপ: 
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ǯটিবল ৪.২৩: ২০১৭ সােল মাননীয় ɛধানমˈী কҸȟক িভিডও কনফােরি˓ং এর মাΒেম উে͏াধনҍত ̶ʑɊাম 

Ɉিমক 
নং 

ǯজলার নাম উপেজলার নাম ̶ʑɊােমর নাম 

১ লালমিনরহাট পাটɊাম সািনয়াজান 
লালমিনরহাট সদর িহরামািনক  -১  

িহরামািনক  -২  
২ পʙগড় ǯদবীগʛ ̲ট ভাজনী বালাӟিত )িছটমহল(  
৩ ঠা̲রগϲও পীরগʛ ǰবরҙনা িসরাইল 
৪ িদনাজӅর কাহােরাল বাগӅর  -২  

পাব ȟতীӅর িরিফউিজপাড়া  -১  

৫ রংӅর পীরগাছা ҟয়ান  -১  

গʊাচড়া আরিজ জয়েদব 

৬ গাইবাːা সাҼ̂াӅর সালাইӅর 
৭ ফিরদӅর ӈিরদӅর সদর কিবরӅর  -৫  

 

তাছাড়া মাননীয় মˈী ӏিম মˈণালয় িবিভˑ সমেয় িনিম ȟত ̶ʑɊাম উে͏াধন ও পিরদশ ȟন কেরেছন। 

 

 

 
ছিব ৪.১ :মাননীয় ɛধানমˈী কҸȟক ̶ʑɊাম উে͏াধন  

৩ ǯম ২০১৭ তািরেখ িভিডও কনফােরি˓ং এর মাΒেম মাননীয়-ɛধানমˈী ǯশখ হািসনা ǯবশ কেয়কɪ ̶ʑɊাম ɛক˾ উে͏াধন 
কেরন। 
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ছিব ৪.২ :ӏিমমˈী কɳ ৃক ̶ʑ Ɋােমর পিরবােরর মােঝ জিমর দিলল হ̜াˉর 

১৪ নেভͯর ২০১৭ িদনাজӅেরর কাহােরাল উপেজলার ৫নং ӟˍরӅর ইউিনযে়ন অবি̝ত ӟˍরӅর ̶ʑ Ɋােমর উে͏াধন কেরন, 
ɛধান অিতিথ ӏিমমˈী ɪ পিরবােরর মােঝ  ১২০সাইӈʕামান ǯচৗҿরী। এরপর ̶ʑ Ɋােমর বসবাসরত  (তৎকালীন ɛিতমˈী)

জিমর দিলল Ҷেল ǯদন ɛধান অিতিথ। 

২. িডিজটাল পʺিতেত ӏিম জিরপ ও ǯরকড ȟ ɛণয়ন এবং সংরɻণ (১ম পয ȟায়: িবΑমান ǯমৗজা Ζাপস এ˅ 
খিতয়ানসӒেহর কি˫ উটারাইেজশন) (২য় সংেশািধত) ɛক˾ 

(ক) ɛকে˾র সাধারণ তΐািদ 

জনবΈল বাংলােদেশ ӏিম একɪ অতɇˉ ̶Ͱ͉ӆণ ȟ স˫দ। বতȟমােন ӏিম ɛশাসন Εব̝াপনায় ǯযমন- 
ǯরকড ȟ ·ʮ ও ǯরকড ȟ সংরɻণসহ সকল ǯɻেɖ সমΝা রেয়েছ। ফেল ӏিম Εব̝াপনায় িবΑমান পʺিতেত 
জনসাধারেণর চািহদা ӆরণ করেত পারেছ না। ӏিম Εব̝াপনার মাΒেম জনসাধারণেক কাংিখত ǯসবা 
ɛদােনর িবষয়ɪ িনি̃ত করেত হেল আҿিনক ɛӔিɳ Εবহােরর ǯকান িবক˾ ǯনই। আҿিনক তΐ ɛӔিɳ 
Εবহােরর মাΒেম ӏিম ɛশাসনেক গিতশীল, ǯটকসই ও জনকΙাণӑখী কের গেড় ǯতালা অতɇাবΚক। এ 
লেɻɇ তΐ ɛӔিɳ িনভ ȟর একɪ জনকΙাণӑখী, ·ʑ ও জবাবিদিহতাӒলক ӏিম ɛশাসন Εব̝া ɛিত̎ার 
লেɻɇ আেলাচɇ ɛক˾ɪ Ɋহণ করা হেয়েছ। 

িডিজটাল পʺিতেত ӏিম জিরপ ও ǯরকড ȟ ɛণয়ন এবং সংরɻণ (১ম পয ȟায়: িবΑমান ǯমৗজা Ζাপস 
এ˅ খিতয়ানসӒেহর কি˫উটারাইেজশন) (২য় সংেশািধত) শীষ ȟক ɛক˾ɪ ҟলাই’১২ হেত িডেসͯর’১৮ ǯময়ােদ 
বা̜বায়নাধীন রেয়েছ। ɛকে˾র ɛাɮিলত Εয় ৯২.৭৭ লɻ টাকা। বাংলােদশ সরকােরর অথ ȟায়েন এ ɛক˾ɪ 
বা̜বািয়ত হেʑ। ɛক˾ɪ সারােদেশর ৫৫ɪ ǯজলায় (ঢাকা, ǯনɖেকানা, মািনকগʛ, ӑ˓ীগʛ, মাদারীӅর, 
ময়মনিসংহ, টাʊাইল, রাজবাড়ী, নারায়নগʛ, নরিসংদী, িকেশারগʛ, ফিরদӅর, শরীয়তӅর, রাজশাহী, নওগϲ, 
িসরাজগʛ, নােটার, চϲপাইনবাবগʛ, জয়Ӆরহাট, ব̶ড়া, পʙগড়, নীলফামারী, লালমিনরহাট, ̲িড়Ɋাম, রংӅর, 
গাইবাːা, ঠা̲রগϲও,  চʞɊাম, ǯফনী, লɹীӅর, ̲িমলা, ɝা̨নবাড়ীয়া, ǯনায়াখালী, চϲদӅর, কɼবাজার, 
বােগরহাট, নড়াইল, সাতɻীরা, Ҏলনা, ҙয়াডাʊা, যেশার, ̲ি̌য়া, িঝনাইদহ, মা̶রা, ǯমেহরӅর,  িসেলট, 
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ǯমৗলভীবাজার, ӟনামগʛ, হিবগʛ, ǯভালা, বিরশাল, ঝালকাঠী, পҧয়াখালী, িপেরাজӅর, বর̶না) বা̜বািয়ত 
হেʑ। 

(খ) ɛকে˾র লɻɇ ও উেʸΚ 

(১) ৫৫ɪ ǯজলার ǯরকড ȟ Ͱেম রিɻত ৪,৫৮,৪৩,৪০৪ ɪ (িসএস, এস এ, আরএস) খিতয়ান আইিসɪ 
ɛӔিɳ Εবহােরর মাΒেম ӏিম মািলকগণেক সহেজ খিতয়ানসӒহ সরবরাহ করা; এবং  

(২) ডাটা এিˁর মাΒেম িবিভˑ জিরেপর (িসএস, এস এ, আরএস) দীঘ ȟ িদেনর Ӆরােনা খিতয়ানসӒহ 
সংরɻণ করা।  

(গ) ɛকে˾র Ӓল কায ȟɈম 

৫৫ɪ ǯজলার ǯরকড ȟ Ͱেম রিɻত ৪,৫৮,৪৩,৪০৪ ɪ (িসএস, এস এ, আরএস) খিতয়ােনর ডাটা এিˁ 
করা। তাছাড়া, ডাটা এিˁ করার জΓ ৫৫ɪ ǯজলায় ҟন’১৯ পয ȟ̄  ǯমাট ৩,৪৯,৯৫,০০০ ɪ খিতয়ােনর ডাটা 
এিˁ করা হেয়েছ।  

(ঘ) ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের ɛকে˾র আিথ ȟক ও ǯভৗত অɊগিত 

গত ১৭/১২/২০১৫ তািরেখ চʞɊাম ǯজলায় ইএলআরএস িসে̙মɪ চাӗ করা হেয়েছ। িকͤ 
সফটওয়ােরর ɖ˨ɪর কারেণ ডাটা এিˁ করা স˯ব হেʑ না। এҧআই ɛক˾ হেত জানােনা হয় ǯয, 
ইএলআরএস সফটওয়াের িকҜ সমΝা থাকার কারেণ িতনɪ ǯজলা Εাতীত অΓ ǯজলায় ডাটা এিˁর কায ȟɈম 
Ɋহণ করা স˯ব হয়িন। ӏিম মˈণালেয়র তৎকািলন িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে͉ ০২/০৯/২০১৫ 
তািরেখ একɪ সভা অӂি̎ত হয়।  উɳ সভায় িনে˨াɳ িসʺাˉ Ғহীত হয়ঃ 

(ক) ইএলআরএস এর নҶন সফটওয়ােরর মাΒেম খিতয়ােনর ডাটা এিˁ কায ȟɈম ɛক˾ӎɳ 
ǯজলাসӒেহ আগামী ১৮ অেɰাবর, ২০১৫ তািরখ হেত ʹͰ করেত হেব।  

(খ) এ ɛকে˾র আওতায় ɛথেম িসএস এবং এসএ জিরেপর খিতয়ােনর ডাটা এিˁ করেত হেব। 
পবরত̭েত ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖ের িবΑমান আরএস জিরেপর খিতয়ােনর ডাটার সােথ সমͧয় কের 
আরএস জিরেপর খিতয়ােনর ডাটা এিˁ কায ȟɈম Ɋহণ করেত হেব।  

গত ০২/০৯/২০১৫ তািরেখ অӂি̎ত সভার িসʺােমʲর আেলােক এҧআই ɛক˾ কҸȟক িনেয়ািজত 
ɛিত̎ানɪ সফটওয়ারɪর মাΒেম ʹҿমাɖ খিতয়ােনর জΓ ডাটা এিˁ ৬ɪ ǯজলায়   (পʙগড়, ঠা̲রগϲও, 
নীলফামারী, জয়Ӆরহাট, ব̶ড়া ও ̲ি̌য়া) পরীɻাӒলকভােব চাӗ করা হয়।  

২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের এ ɛকে˾র আওতায় ৩১.৭৪ ǯকাɪ টাকা বরাʸ িছল। ҟন’১৯ পয ȟ̄  ২৫.২০ 
ǯকাɪ টাকা Εয় করা হেয়েছ যা ǯমাট বরােʸর ৭৯.৩৮%। এ ɛকে˾র আওতায় িসএস, এসএ ও আরএস 
জিরেপর ৪,৫৮,৪৩,৪০৪ɪ  খিতয়ােনর ডাটা এিˁর লɻɇমাɖা রেয়েছ। ɛকে˾র অӂেমািদত িডিপিপ অӂযায়ী  
ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র এҧআই ǯɛাɊাম হেত স˜ওয়ɇার সরবরাহ করা হয়। এҧআই ɛক˾ হেত ɛদানҍত 
সফটওয়ɇারɪ িতন বার আপেডট করা হেলও ʹҿমাɖ িতনɪ ǯজলায় (রংӅর, ̲িড়Ɋাম ও িসরাজগʛ) 
ELRS সফটওয়ɇারɪ চাӗ করা হয়। সফটওয়ɇােরর সমΝা ̝ায়ী ভােব সমাধােনর লɻɇ এҧআই কҸȟক 
নҶন একɪ স˜ওয়ɇার ǰতির স˫ˑ হেয়েছ যা িবিসিসেত ǯহাি̙ং করা হেয়েছ। কম ȟপিরক˾না অӂযায়ী নҶন 
সফটওয়ɇার এর মাΒেম ৫৫ɪ ǯজলায় Εাচ এিˁর মাΒেম ডাটা এিˁ ʹͰ করা হেয়েছ। ডাটা এিˁ কায ȟɈম 
Ɋহেণর লɻɇ সকল ǯজলায় ɛেয়াজনীয় হাড ȟওয়ার সরবরাহ করা হেয়েছ। এҧআই ɛকে˾র সহেযািগতায় ৫৫ɪ 
ǯজলার ǯরকড ȟ Ͱেমর সংি̈̌ ২৭৫ কম ȟকতȟা ও কম ȟচারীেদরেক ɛিশɻণ ɛদান করা হেয়েছ। বতȟমােন ɛকে˾র 
কাজ ͍তগিতেত চলমান রেয়েছ। আশা করা যায় ǯয, চলিত অথ ȟ বছের লɻɇমাɖার িবপরীেত অবিশ̌ কাজ 
স˫ˑ করা স˯ব হেব।        

৩. চর ǯডেভলপেম˂ এ˅ ǯসেটলেম˂ ɛেজɰ-৪ (২য় সংেশািধত) ɛক˾ 
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(ক) ɛকে˾র সাধারণ তΐািদ 

১৯৮০ সন হেত ǯনদারΙা˅ সরকােরর সহায়তায় ӏিম উʺার ɛকে˾র (Land Reclimation 
Project) মাΒেম সӑɘ হেত ӏিম উʺার ও চর উˑয়েনর কাজ ʹͰ হয়। পরবত̭েত বাংলােদেশর দিɻণ 
অʙল, িবেশষত: ǯনায়াখািল ǯজলায় চর ǯডেভলপেম˂ এ˅ ǯসেটলেম˂ ɛেজɰ-১, ২, ৩ ও ৪ এর মাΒেম 
১৯৯৪ সন হেত ২০১৬ সন পয ȟ̄  Εাপক চর উˑয়ন ও ӏিম মˈণালেয়র আওতায় ӏিম বেˍাবে̜র কায ȟɈম 
হােত ǯনয়া হয়। ইেতামেΒ এ ɛকে˾র ১ম, ২য় ও ৩য় ǯফইজ এর আওতায় ১৯৯৪ ǯথেক ২০১০ ǯময়ােদ ১৬ 
বছের সӑɘ হেত ǯজেগ ওঠা ৩০ হাজার একর ӏিমর সািব ȟক উˑয়ন সাধনӆব ȟক ӏিম মˈণালেয়র মাΒেম ২২ 
হাজার নদীভাʊা ӏিমহীন পিরবারেক ҍিষ খাসজিম বেˍাব̜ ɛদান কের Ӆন ȟবাসন করা হেয়েছ। সӑɘ হেত 
ǯজেগ ওঠা আরও ৪৫ হাজার একর খাস ӏিমর জলবাө সহনশীল উˑয়ন ও ২০১৬ সেনর মেΒ ১৪,০০০ 
ӏিমহীন পিরবারেক খাস জিম িবতরেণর লেɻɇ বতȟমান চর ǯডেভলপেম˂ এ˅ ǯসেটলেম˂ ɛেজɰ-৪ চলমান 
রেয়েছ। চর ǯডেভলপেম˂ এ˅ ǯসেটলেম˂ ɛেজɰ-৪ (িসিডএসিপ-৪), ২য় সংেশািধত শীষ ȟক ɛক˾ɪ 
বাংলােদশ সরকার এবং ইফাদ ও ǯনদারΙা˅ সরকােরর অথ ȟায়েন ǯনায়াখালী ǯজলার হািতয়া ও ӟবণ ȟচর 
উপেজলায় জাӂয়াির ২০১১ হেত িডেসͯর ২০১৮ ǯময়ােদ বা̜বািয়ত হয়। এ ɛকে˾র ǯমাট Εয় ৭.৬৯ ǯকাɪ 
টাকা এর মেΒ ɛক˾ সাহΗ ৩.১৩৯৪ ǯকাɪ টাকা এবং িজওিব ৪.৫৫০৬ ǯকাɪ টাকা। ɛকে˾র আওতায় 
১৪,০০০ ɪ পিরবােরর মেΒ খিতয়ান িবতরণ  করা হেয়েছ। তাছাড়া, আরও ৬  হাজার ӏিমহীন দিরɘ 
পিরবারেক Ӆনব ȟাসেনর লেɻɇ চর ǯডেভলপেম˂ এ˅ ǯসেটলেম˂ ɛেজɰ- িɝিজং (িসিডএসিপ- িব) নামক 
ɛকে˾র িডিপিপ অӂেমাদেনর িনিমʯ গত ১০/০৬/২০১৯ তািরেখ পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হেয়েছ। 

(খ) ɛকে˾র লɻɇ ও উেʸΚ 

(ক) নҶন উপ̳লীয় চরাʙেল বসবাসরত গরীব জনগেণর Ѐধা ও দািরɘɇ  ɥাস করা;  

(খ) উপ̳লীয় চরাʙেল হইেত দািরɘ ӏিমহীন জনেগাি̎েক খাস জিম বেˍাব̜ ǯদয়া; এবং 

(গ) উপ̳লীয় অিধবাসীেদর িনরাপদ বসবাস ̝াপন ও তােদর জীবন যাɖার মান উˑয়ন করা। 

(গ) ɛকে˾র Ӓল কায ȟɈম 

(ক) ǯনায়াখালী ǯজলায় নҶন ǯজেগ ওঠা উপ̳লীয় চরাʙেল ১৪,০০০ ӏিমহীন পিরবােরর মােঝ ҍিষ 
খাস জিম বেˍাব̜ ɛদান করা; এবং 

(খ) িবΑমান Ιা˅ ǯরকড ȟ Ζােনজেম˂ সফΨওয়ɇার (এলআরএমএস) এর অনলাইন িভিʯক উˑয়ন ও 
আҿিনকীকরণ করা । 

(ঘ) ɛকে˾র আওতায় স˫ািদত ̶Ͱ͉ӆণ ȟ অΓাΓ কম ȟকা˅ 

গত ১৬ মাচ ȟ ২০১৬ তািরেখ ɛক˾ এলাকার ӟবণ ȟচর ও হািতয়া উপেজলায় িবিভˑ ӏিমহীন পিরবােরর 
মােঝ ҍিষ খাসজিম বেˍাবেসʲর খিতয়ান িবতরণ করা হয়। উɳ খিতয়ান িবতরণ অӂ̎ােন ӏিম মˈণালেয়র 
মাননীয় মˈী জনাব শামӟর রহমান শরীফ, এমিপ,  ɛধান অিতিথ িহেসেব উপি̝ত ǯথেক ৭৮৬ ɪ নদীভাʊা 
ӏিমহীন পিরবােরর মােঝ ১০২১.৮ একর খাসজিম িবতরণ কেরন। ǯনায়াখালী ǯজলার ǯজলা ɛশাসক ও ɛক˾ 
পিরচালক জনাব বদের ӑিনর ǯফরেদৗস এর সভাপিতে͉ অӂি̎ত এ খিতয়ান িবতরণ অӂ̎ােন ӏিম 
মˈণালেয়র সিচব জনাব ǯমছবাহ উল আলম, ̝ানীয় সংসদ সদΝ জনাব আেয়শা ǯফরেদৗস-সহ ̝ানীয় 
জনɛিতিনিধ ও গΏমাΓ Εিɳবগ ȟ উপি̝ত িছেলন। িডেসͯর’১৮ পয ȟ̄  সব ȟেমাট ১৪,০০০ ɪ ӏিমহীন দিরɘ 
পিরবােরর মেΒ ২০,০০০ একর ҍিষ খাস জিম িবতরণ করা হেয়েছ। 

(ঙ) ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের ɛকে˾র আিথ ȟক ও ǯভৗত অɊগিত 
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এ ɛকে˾র আওতায় ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের ০.৬৫ ǯকাɪ টাকা বরাʸ িছল। এর মেΒ িজওিব ০.৬৫ 
ǯকাɪ টাকা এবং ɛক˾ সাহাΗ ০ ǯকাɪ টাকা। ҟন’১৯ পয ȟ̄   ০.৬১০৩ ǯকাɪ টাকা Εয় করা হেয়েছ। 
Ӆেরাটাই এর মেΒ িজওিব টাকা। যা ǯমাট ɛক˾ বরােʸর ৯৪%। তাছাড়া, এ ɛকে˾র ǯভৗত অɊগিত িন˨ͱপ: 

ǯটিবল ৪.২৪: চর ǯডেভলপেম˂ এ˅ ǯসেটলেম˂ ɛেজɰ-৪-এর ǯভৗত অɊগিত 

ɛকে˾র Ӓল কায ȟɈম  িডেসͯর’১৮ মােসর অজȟন  ҟন’১৮ পয ȟ̄  ɈমӅিʛত অজȟন  
˚ট ҧ ˚ট জিরপ  - ৪০,৩৮৭ একর (৯৪%) 
ӏিমহীন পিরবার বাছাই (১৪ হাজার পিরবার)  ৮৪ɪ  ১৬৫০৬ɪ (১১৭.৯০%) 
ǯজলা পয ȟােয় নিথ অӂেমাদন হেয়েছ  - ১৬৪১১ɪ (১১৬.২২%) 
কӋিলয়াত স˫াদন হেয়েছ  ২০৩ɪ ১৪৫৮০ɪ (১০৪.১৪%) 
কӋিলয়াত ǯরিজে̘শন হেয়েছ  ৩৬৩ɪ ১৪৩১৩ɪ (১০২.২৪%) 
খিতয়ান ǰতরী হেয়েছ  ৩৫০ɪ ১৩৫০৮ɪ (৯৬.৪৯%) 
খিতয়ান িবতরণ হেয়েছ  ৬৪০ ɪ ১৩৫০৮ɪ (৯৬.৪৯%) 
সামɊীকভােব ɛকে˾র অɊগিতর হার   ৯৭% 

িডেসͯর’ ১৮ পয ȟ̄  ১৪৫৮০ ɪ পিরবােরর ৭৪ হাজার ৭৬৬ জেনর মেΒ ১৬১৯৯.৩০ একর সরকাির 
খাসজিম বেˍাব̜ ɛদান করা হেয়েছ। ʹҿ ২০১৭-১৮ অথ ȟ বছের ১৮৪৭ ɪ পিরবােরর ১১ হাজার ৮২ জেনর 
মেΒ ২৪১২ একর সরকাির খাসজিম বেˍাব̜ ɛদান করা হেয়েছ। তাছাড়া, ২০১৭-১৮ অথ ȟ বছের ɛকে˾র 
িবΑমান Ιা˅ ǯরকড ȟ Ζােনজেম˂ িসে̙ম সফΨওয়ɇার (এলআরএমএস) এর অনলাইন িভিʯক উˑয়ন ও 
আҿিনকীকরণ কায ȟɈম স˫ˑ হওয়ার পর ɛক˾ এলাকায় কায ȟɈম চলমান রেয়েছ। ɛক˾ সংি̈̌ উপেজলার 
উপেজলা িনব ȟাহী অিফসার, সহকারী কিমশনার (ӏিম), কাӂনেগা, সােভ ȟয়ার, কি˫উটার ডাটা অপােরটর, 
অিফস সহকারী ও কািরগরী সহায়তা ɪেমর সদΝӍˍ উɳ কম ȟশালায় অংশɊহণ কেরন। বতȟমােন 
সফΨওয়ɇারɪর মাΒেম ӏিম বেˍাব̜ সংɈাˉ অনলাইন িভিʯক কায ȟɈম সফলতার সােথ পিরচািলত হেʑ। 
ɛকে˾র আওতায় ӏিম বেˍাব̜, পািন Εব̝াপনা, ǯযাগােযাগ, ҍিষ, জন·া̝ɇ ও বনায়ন সংɈাˉ কায ȟɈম ৬ 
ɪ সরকাির সং̝ার মাΒেম ɛক˾ এলাকায় পিরচািলত হেʑ। িকͤ ɛক˾ এলাকায় িশɻা, ·া̝ɇ, ɛাণী স˫দ, 
সমবায়, সমাজেসবা সহ অΓাΓ সরকাির সং̝ারও কায ȟɈম স˩সারণ করা ɛেয়াজন।  

িবগত ১৬ মাচ ȟ ২০১৬ তািরেখ ӏিম মˈণালেয়র মাননীয় মˈী জনাব শামӟর রহমান শরীফ ɛধান 
অিতিথ িহেসেব উপি̝ত ǯথেক ৭৮৬ ɪ নদী-ভাʊা ӏিমহীন পিরবােরর মােঝ ১০২১.৮ একর খাসজিম িবতরণ 
কেরন। ǯনায়াখালীর ǯজলা ɛশাসক এর সভাপিতে͉ অӂি̎ত এ খিতয়ান িবতরণ অӂ̎ােন ӏিম মˈণালেয়র 
সিচব, ̝ানীয সংসদ সদΝ, ̝ানীয় জনɛিতিনিধ ও গΓমাΓ Εিɳবগ ȟ উপি̝ত িছেলন।   
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ছিব ৪ :৩.ӏিমমˈী কҸȟক ӏিমহীন পিরবােরর মেΒ ҍিষ খাস জিম বেˍাবে̜র দিলল হ̜াˉর 

মনӅরায় এক হাজার অসহায় ӏিমহীন পিরবােরর মেΒ ҍিষ খাস জিম বেˍাবে̜র দিলল হ̜াˉর অӂ̎ােন ɛধান অিতিথ 
ӏিমমˈী সাইӈʕামান ǯচৗҿরী। (তৎকালীন ɛিতমˈী) 

মানবস˫দ উˑয়ন ,অথ ȟৈনিতক অɊগিত ও দািরɘ ɥােস ɛকে˾র অবদান: িসিডএসিপ ৫ এর 
িফিজকɇাল ̙ািড ɛিতেবদেন ǯদখা  যায় ǯয- 

১। বেˍাব̜ɛা˖ পিরবার̶েলার বািষ ȟক আয় Ӎিʺ ǯপেয়েছ-৪৯৫% (ɛায় ৪ ̶ণ) 

২। িশʹ অӅি̌ ɥাস ǯপেয়েছ-৫৭% ǯথেক ৪৩%। 

৩। পিরবার ̶েলার Εবহায ȟ স˫দ Ӎিʺ ǯপেয়েছ- ৫০৩% (ɛায় ৫ ̶ণ) 

৪। ӟেপয় পািন ও ·া̝ɇস˰ত Νািনেটশেনর  আওতায় এেসেছ-১০০% পিরবার। 

৫। ৮৪.৬ শতাংশ পিরবার িনজ িনজ বেˍাব̜ɛা˖ ӏিমেত বসবাস কের িনজ আথ ȟ সামািজক উˑয়েন 
Εাপҍত রেয়েছ। 

চর ǯডেভলপেম˂ এ˅ ǯসেটলেম˂ ɛেজɰ-৪ বাংলােদশ সরকােরর একɪ ̶Ͱ͉ӆণ ȟ দািরɘ 
িবেমাচনӒলক ও সফল ɛক˾। ӆেব ȟর ৩ ɪ ǯফইেজর (১৯৯৪ হেত ২০১০ পয ȟ̄  বা̜বািয়ত) সফল বা̜বায়েনর 
ǯɛɻাপেট ৪থ ȟ ǯফইজɪ (২০১১-১৮) হােত ǯনয়া হয়। ইফাদ ও ǯনদারΙা˅ সরকােরর আিথ ȟক সহায়তায় 
বাংলঅেদশ সরকার কҸȟক বা̜বািয়ত এই ɛক˾ɪ ২০১৮ সােলর বিধ ȟত ǯময়ােদ সমা˖ হেল ӏিম মˈণালেয়র 
অংেশ ǯমাট ৪ɪ ǯফইেজ ২৪ বছের ৩৬০০০ ӏিমহীন পিরবােরর মােঝ ৪৮০০০ একর খাস জিম বেˍাব̜ 
কায ȟɈম সমা˖ হেয়েছ।এই সাফেΙর ধারাবািহকতায় ২০১৯ হেত ২০২১ সাল পয ȟ̄  বা̜বািয়তΕ ৩ বছর 
ǯময়ািদ িসিডএসিপ িɝিজং ɛক˾ ʹͰর পিরক˾না রেয়েছ িসিডএসিপ -৫ ɛকে˾র স˯ɇΕতা যাচাই ও 
পিরক˾না ɛণয়ন করেব। এ ধরেনর দািরɘ িবেমাচন ও সামািজক িনরাপʯাӑলক ɛক˾ বাংলােদেশর অΓাΓ 
̝ােনও Ɋহণ করা ɛেয়াজন। 

ɛেয়াজন িবেবচনায় আরও ৬  হাজার ӏিমহীন দিরɘ পিরবারেক Ӆনব ȟাসেনর লেɻɇ চর ǯডেভলপেম˂ 
এ˅ ǯসেটলেম˂ ɛেজɰ- িɝিজং (িসিডএসিপ- িব) নামক ɛকে˾র িডিপিপ অӂেমাদেনর িনিমʯ গত 
১০/০৬/২০১৯ তািরেখ পিরক˾না কিমশেন ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
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৪. উপেজলা ও ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟাণ (৬̎ পব ȟ) ɛক˾ 

(ক) ɛকে˾র সাধারণ তΐািদ 

ǯদেশ িবΑমান উপেজলা ও ইউিনয়ন ӏিম অিফস̶েলা ӏিম ǯরকড ȟ সংরɻণ ও সািব ȟক ӏিম 
Εব̝াপনায় ̶Ͱ͉ӆণ ȟ ӏিমকা পালন করেছ। উপেজলা ও ইউিনয়ন ӏিম অিফস̶েলা অিধকাংশই জরাজীণ ȟ। 
অিফস̶েলার অব̝া নাҟক থাকায় ӏিম ǯরকড ȟ সংɈাˉ ɛেয়াজনীয় কাগজ পɖ যথাযথ ভােব সংরɻণ করা 
স˯ব হেʑ না। তাছাড়া ɛিত বছরই বΓা,Ҕিণ ȟঝড়, সাইেɶান ইতɇািদ ɛাҍিতক Ҽেয ȟােগর কারেণ ӏিম 
অিফস̶েলার অবকাঠােমা ҽব ȟল হেয় পেড়েছ। ইেতামেΒ ӏিম মˈণালয় কҸȟক Ғহীত ɛকে˾র অধীেন ৩৪৫ ɪ 
উপেজলা অিফস এবং ১০১৪ ɪ ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনিম ȟত হেয়েছ। ӏিম মˈণালয় ӏিম অিফস̶েলােত 
কম ȟ-বাːব পিরেবশ ӡি̌র লɻɇ ‘‘উপেজলা ও ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟাণ (৬̎ পব ȟ) ɛক˾’’ বা̜বায়ন 
কায ȟɈম Ɋহণ কেরেছ। এ ɛক˾ɪ বাংলােদশ সরকােরর অথ ȟায়েন সারােদেশর ৫০০ɪ ইউিনয়ন ӏিম অিফস 
এবং ১৩৯ɪ উপেজলা ӏিম অিফস িনম ȟােণর লɻɇ ҟলাই’১৪ হেত ҟন’২০ ǯময়ােদ ৭৪৬.৭৮০২ ǯকাɪ টাকা 
Εেয় বা̜বািয়ত হেʑ। 

(খ) ɛকে˾র লɻɇ ও উেʸΚ 

(ক) ১৩৯ ɪ উপেজলা ӏিম অিফস এবং ৫০০ ɪ ইউিনয়ন ӏিম  অিফস িনমাণ ȟ করা ; 

(খ) উপেজলা ও ইউিনয়ন ӏিম অিফেস যথাযথভােব  ӏিমর ǯরকড ȟ সংরɻেণ ӟেযাগ-ӟিবধা Ӎিʺ করা 
;এবং 

(গ) মাঠ পয ȟােয় ӏিম ɛশাসেনর সািব ȟক মােনাˑয়ন করা। 

(গ) ɛকে˾র Ӓল কায ȟɈম 

(ক) ১৩৯ ɪ উপেজলা ӏিম অিফস এবং ৫০০ ɪ ইউিনয়ন ӏিম  অিফস িনমাণ ȟ করা । 

(খ) উপেজলা ও ইউিনয়ন ӏিম অিফস̶েলা যােত মানস˰তভােব িনিম ȟত হয় তা িনি̃ত করা। 

(গ) িবΑমান  িডিপিপ ǯত  ǯবশ িকҜ অসংগিত  ও  ͇ɪ  থাকায়  তা  সংেশাধেনর  িনিমেʯ  ɛ̜াব 
ǰতরীর কায ȟɈম চলেছ। এছাড়া, ɛকে˾র আওতায় মাঠ পয ȟােয়র কাজ ͉রািͧত করার জΓ বΈӑখী পদেɻপ 
Ɋহণ করা হেয়েছ। 

(ঘ) ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের ɛকে˾র আিথ ȟক ও ǯভৗত অɊগিত 

ইউিনয়ন ӏিম অিফেসর িনম ȟাণ কােজর ǯভৗত অɊগিত 

 ইউিনয়ন ӏিম অিফেসর সংা - ৫০০ ɪ 

 ǯজলা ɛশাসেনর িনকট হ̜াˉরীত ইউিনয়ন ӏিম অিফেসর সংা - ৩৮৫ ɪ 

 হ̜াˉর ɛিɈয়াধীন ইউিনয়ন ӏিম অিফেসর সংা - ৯৩ɪ 

 কাজ ǯশষ, িফিনিশং কাজ চলেছ - ১৯ɪ 

 কাজ ǯশষ পয ȟােয় - ১০ ɪ 

 ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟােণর ǯɻেɖ িবিভˑӒখী সমΝা রেয়েছ - ০৩ ɪ 

উপেজলা ӏিম অিফস এর িনম ȟাণ কােজর ǯভৗত অɊগিত 

গত ০৭/১১/২০১৮ িɉ: এনইিস সে˰লন কɻ পিরক˾না কিমশন চ͉র -এ মাননীয় ɛধানমˈীর 
সভাপিতে͉ উপেজলা ও ইউিনয়ন ӏিম অিফেসর সংেশািধত িডিপিপ অӂেমাদন হেয়েছ । 
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ছিব ৪ :৪.পািতিবলা ইউিনয়ন ӏিম অিফস ভবন, ǯচৗগাছা, যেশার 

(ঙ)ɛকে˾র আিথ ȟক অɊগিত (ҟন’১৯ পয ȟ̄ ) 

 ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছর পয ȟ̄  ɛকে˾র অӂ̳েল ɛা˖ বরাʸ : ১০০.০০ ǯকাɪ টাকা  

 ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছর পয ȟ̄  ɛকে˾র Εয় : ৬৪.৪৪ ǯকাɪ  টাকা। 

 ɛকে˾র অথ ȟ Εেয়র শতকরা হার – ৬৪.৪৪% । তাছাড়া এ ɛকে˾র Ɉমপিʛত Εয় (ҟন ১৯)পয ȟ̄   

 ৩৩৯.১৮ǯকাɪ টাকা যা ǯমাট ɛাɮিলত Εেয়র ৪৫.৪৪% 

৫. ӏিম ভবন কমে̊ ɼ িনম ȟাণ ɛক˾ 

(ক) ɛকে˾র সাধারণ তΐািদ 

ӏিম মˈণালেয়র আওতাধীন ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ, ӏিম আিপল ǯবাড ȟ, ӏিম ǯরকড ȟ ও জরীপ অিধদ˖র 
ঢাকা শহেরর িভˑ িভˑ জায়গায় অবি̝ত। ফেল ǯয ǯকান িবষেয় আˉেযাগােযােগর ǯɻেɖ অথ ȟবা ӏিম ǯসবা 
ɛতɇাশীেদর পɻ হেত ǯকান ǯসবা Ɋহণকােল তােদরেক িভˑ িভˑ ভােব সকল অিফেস ǯযেত হয়, যা 
সময়সােপɻ এবং ক̌কর। ӏিম ǯসবাদানকারী কম ȟকত ȟা/কম ȟচারী এবং ӏিম ǯসবা ɛতɇাশী উভেয়র এই ক̌ 
লাঘব কের ӏিম ǯসবাদান এবং ӏিম ǯসবাɊহণ ɛিɈয়ােক সহজসাΒ এবং জনҽেভ ȟাগӑɳ করার লেɻɇ ӏিম 
ǯসবা সংɈাˉ সকল ɛিত̎ানেক (ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ, ӏিম আিপল ǯবাড ȟ, ӏিম ǯরকড ȟ ও জরীপ অিধদ˖র) একই 
ছােদর নীেচ িনেয় আসার পিরক˾না সরকার দীঘ ȟিদন ধের কের আসেছ। এই পিরক˾না বা̜বায়েনর জΓই 
বΈতল ভবন িনম ȟাণ কের ӏিম ǯসবা সংɈাˉ সকল  দ˖র/অিধদ˖র/সং̝া ǯক এই ভবেন  িনেয় আসার িনিমʯ 
এই ɛক˾ “ӏিম ভবন কমে˚ɼ িনম ȟাণ ɛক˾” Ɋহণ করা হেয়েছ। ӏিম মˈণালেয়র আওতাধীন সকল দ˖র, 
সং̝া ছাড়াও ӏিম মˈণালেয়র আওতায় বা̜বায়নাধীন ̶ʑɊাম ɛকে˾র কায ȟালয়, ǯতজগϲও সােক ȟল ӏিম 
অিফস িনিম ȟতΕ ӏিম ভবন কমে˚েɼ থাকেব। িনিম ȟতΕ এই ӏিম ভবন কমে˚েɼ ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ, ӏিম 
আিপল ǯবাড ȟ, ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖র এর অিফেসর সং̝ান রাখা হেয়েছ।  

(খ) ɛকে˾র লɻɇ উেʸΚ 

ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ, ӏিম আিপল ǯবাড ȟ, ӏিম ǯরকড ȟ ও জরীপ অিধদ˖র, ̶ʑɊাম ɛক˾ কায ȟালয় এবং 
ǯতজগϲও সােক ȟল ӏিম অিফসেক একই ছােদর িনেচ এেন ӏিম ǯসবা সহিজকরণ। 
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(গ) ɛকে˾র Ӓল কায ȟɈম 

ǯতজগϲও ǯত অবি̝ত ӏিম ǯরকড ȟ ও জরীপ অিধদ˖েরর বত ȟমান জায়গায় একɪ ১৩তলা িবিশ̌ 
বΈতল িবিশ̌ ভবন িনম ȟাণ করা। 

 
ছিব ৪.৫: ӏিম ভবন িনম ȟােণর অɊগিত 

(ঘ) ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছেরর ǯভৗত অɊগিত 

২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের এ ɛকে˾র আওতায় ৩০.০০ ǯকাɪ টাকা বরাʸ িছল। ҟন’ ১৯ পয ȟ̄  Εয় 
হেয়েছ ১০.০০ ǯকাɪ টাকা যা ǯমাট বরােʸর ৩৩.৩৩%। ӏিম মˈণালেয়র সকল দ˖র/সং̝ােক একই ছােদর 
নীেচ এেন জনগণেক সহজতর “One Stop Service” ɛদােনর িনিমʯ ঢাকার ǯতজগϲও এলাকায় 
ӏেরজ ক˫াউে˅ ӏিম ভবন কমে˚ɼ িনম ȟাণ করা হেʑ। ২ɪ ǯবজেম˂সহ ǯমাট ২০ তলা িভিʯিবিশ̌ ১৪ তলা 
ভবন িনম ȟাণ করা হেব। এেত ӏিম আিপল ǯবাড ȟ, ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ, ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖র, ̶ʑɊাম-
২য় (িসিভআরিপ) ɛক˾, ঢাকা িবভােগর উপӏিম সং̖ার, ǯকাট অব ওয়াড ȟস ভাওয়াল রাজএে̙ট, ঢাকা 
নওয়াব এে̙ট, ǯতজগϲও সােক ȟল ӏিম অিফস এর জΓ এই ভবেন ǯ̡স বরাʸ রাখা হেয়েছ। ҟন’ ১৯ পয ȟ̄   
২ɪ ǯবইজেম˂ ও ১০ ɪ ǯ˝ার এর ঢালাই কাজ স˫ˑ করা হেয়েছ। 

৬. সমɊ ǯদেশ শহর ও ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟাণ ɛক˾ 

(ক) ɛকে˾র সাধারণ তΐািদ 

বাংলােদেশর অথ ȟনীিতেত ӏিম একɪ অিত ̶Ͱ͉ӆন ȟ Ҽল ȟভ স˫দ। এই স˫েদর রɻণােবɻন ও 
Εব̝াপনার দািয়͉ ӏিম মˈণালেয়র। ǯদেশর ӏিম স˫েদর Εব̝াপনা, ӏিম ǯরকড ȟ সংরɻন ও Εব̝াপনায় 
ӏিম অিফেসর ̶Ͱ͉ অপিরসীম। ǯদেশর সকল ӏিম মািলকেক ӏিম হালনাগাদ সংɈাˉ কােজ আবিΚক ভােব 
ӏিম অিফেস ǯযেত হয়। ǯদেশর িবΑমান ӏিম অিফস ̶েলা অিধকাংশ ǯɻেɖ জরাজীন ȟ ও Εবহার অӂপেযাগী। 
অেনক ǯɻেɖ ɛায় পিরতɇɳ অব̝ায় আেছ। ӏিম অিফেস ӏিম উˑয়ন কর আদায় করা হয়। ӏিম ǯরকড ȟ 
সংরɻন ও Εব̝াপনার যথাযথ সংরɻেনর অভােব অেনক ǯɻেɖ তা ন̌ হেয় যায়। বত ȟমান অব̝ায়  ӏিম 
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অিফেসর ǯসবা ɛদান কায ȟɈম সেˉাষজনক করা স˯ব নয়। অেনক ӏিম অিফস  (Ӆেরােনা তহিসল অিফস)  
কােজর অӂপেযাগী। ӏিম অিফেসর অবকাঠােমাগত সɻমতা Ӎিʺর জΓ ɛক˾ɪ Ɋহণ করা হেয়েছ।  

   ১২ এিɛল ২০১৬ িɉঃ ɛধানমˈীর কায ȟালেয় অӂি̎ত উʎ পয ȟােয় এক সভায় মাননীয়  ɛধানমˈীর 
িনেদ ȟশনা ǯমাতােবক সকল ইউিনয়েন ӏিম অিফস ̝াপেনর িসʺাˉ হয়। উɳ ǯɛিɻেত ǯদেশর সকল মহানগর, 
ǯপৗরসভা, ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟােণর লেɻɇ িডিপিপ ɛɀʯিতর জΓ  ӏিম মˈণালয় ̝ানীয় সরকার 
ɛেকৗশল িবভাগেক অӂেরাধ কের। 

আҿিনক ও কায ȟকর ӏিম Εব̝াপনার সাহােΗ ӏিম অিফেসর ǯসবা ɛদান দɻতা Ӎিʺর মাΒেম 
দািরɘতা ҽরীকরণ তথা ǯটকসই উˑয়েনর ǯɻেɖ অবΚই ɛেয়াজনীয় যˈপািত ও আসবাবপɖ সংেযািজত 
নҶন অিফস ভবন ɛেয়াজন। সমɊ ǯদেশ ১০০০ (এক হাজার) শহর ও ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟােণর 
লɻɇমাɖা িনধ ȟারণ করা হেয়েছ। সমɊ ǯদেশ শহর ও ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟাণ ɛক˾ɪ একেনক কҸȟক গত 
১২/১২/২০১৬ িɉঃ তািরেখ অӂেমািদত হয় এবং গত ৩০/০১/২০১৭ তািরেখ ӏিম মˈণালয় ǯথেক ɛক˾ 
অӂেমাদেনর ɛশাসিনক আেদশ জারী করা হয়। এ ɛকে˾র ɛাɮিলত Εয়- ৭৩১৮৬.০০ লɻ টাকা এবং এ 
ɛক˾ɪ ҟলাই, ২০১৬ হেত ৩০ ҟন ২০১৯ ǯময়ােদ বা̜বায়নাধীন রেয়েছ। 

(খ) ɛকে˾র উেʸΚ 

 শহর ও ইউিনয়ন  ӏিম অিফেসর নҶন  ভবন িনম ȟােণর মাΒেম অিফেসর ǯসবা ɛদান সɻমতা 
Ӎিʺকরণ।   

 ӏিম অিফেসর ӏিম ǯরকড ȟ সংরɻণ ও Εব̝াপনা উˑতকরণ। 

 

(গ) ɛকে˾র কায ȟাবলী 

ɛকে˾র আওতায় সমɊ ǯদেশ ১০০০ɪ শহর ও ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟাণ করা হেব এবং দɻ 
জনশিɳ ǰতির করা ও িডিজটাল ডাটা সংরɻেণর Εব̝ার লেɻɇ কি˫উটার ɛিশɻণ ɛদান করা হেব ।  

(ঘ) ইউিনয়ন ӏিম অিফেসর আয়তন ও বােজট 

সমতল এলাকায় ইউিনয়ন ӏিম অিফেসর আয়তন ɛিতɪ ১০৩৫ বগ ȟӈট।  ২ তলার ফাউে˅শনসহ ১ 
তলা, এবং ɛাɮিলত Εয়-৩৮.০০ লɻ টাকা। তাছাড়া উপ̳লীয় ও হাওর এলাকায় ɛিতɪ ১০৩৫ বগ ȟӈট 
আয়তেনর ৩ তলার ফাউে˅শনসহ ২ তলা (িনচ তলা খািল), Εয়-৫৫.০০ লɻ টাকা । 

            

(ঙ) ইউিনয়ন ӏিম অিফেসর টাইপ নকশা ও িনম ȟাণ সামɊী 

১০৩৫ বগ ȟӈট আয়তন িবিশ̌ ১-তলা ইউিনয়ন ӏিম অিফেসর টাইপ নকশা অӂযায়ী ɛিতɪ ӏিম 
অিফেস ২ɪ অিফসকɻ, ১ɪ ǯরকড ȟ Ͱম, বারাˍায় ১ɪ অেপɻমান এলাকা, ৩ɪ টয়েলট (১ɪ সংӔɳ এবং 
২ɪ ӅͰষ ও মিহলা) এবং ǯদাতলায় যাওয়ার জΓ একɪ িসিড় থাকেব।েরকড ȟ Ͱেমর িতনিদেক ǯকান জানালা 
থাকেব না এবং একিদেক Ҽই িফট উʎতায় ǯলাহার শɳ Ɋীল ǯদওয়া হেব। ভবনɪ আরিসিস কলােমর ǯɜম 
̘াকচার িহসােব িডজাইন করা হেয়েছ। আরিসিস কােজ পাথর̲িচ Εবহার করা হেব। জানালা ও ফɇানলাইেট 
থাই এӗিমিনয়াম Εবহার করা হেব।  

(চ) ɛক˾ কে˫ােন˂ 

ɛকে˾র িন˨িলিখত ২(Ҽই) ɪ উপাদান রেয়েছ- (ক) ɛক˾ Εব̝াপনা ইউিনেটর সহেযাগীতায় 
ɛিশɻেনর মাΒেম ӏিম অিফস সংি̈̌ ̙াফেদর দɻতা Ӎিʺ। (খ) ɛক˾ বা̜বায়ন ইউিনেটর (̝ানীয় 
সরকার ɛেকৗশল অিধদ˖র) সহেযাগীতায় ӏিম অিফস ভবন িনম ȟাণ। 



 

82 

(ছ) ӏিম অিফস ̙ াফেদর দɻতা Ӎিʺ 

ɛক˾ Εব̝াপনা ইউিনট ̙াফেদর চািহদা িনন ȟেয়র মাΒেম ɛিশɻন িবষয় িনধ ȟারন করেব। ɛিশɻন 
কায ȟɈেম  দা˖িরক কােজ দɻতা ও ǯসবার মান বাড়ােনাসহ ǯপশাগত ও কি˫উটার ɛিশɻেনর মাΒেম দɻ 
জনশিɳ ǰতির কের িডিজটাল ডাটা সংরɻেণর Εব̝া করা হেব। ǯজলা ɛশাসেনর সহেযাগীতায় বাৎসিরক 
িভিʯেত এই ɛিশɻন স˫ˑ করা হেব। ɛিত Εােচ ৩০ (িɖশ) জন কের ǯমাট ৩০০ (িতনশত) ɪ Εােচ এই 
ɛিশɻন স˫ˑ করা হেব। ɛিতɪ ӏিম অিফেস িɛ˂ারসহ কি˫উটার সরবরাহ করা হেব। 

(জ) ӏিম অিফেসর অবকাঠােমা িনম ȟাণ 

সমতল এলাকায় ɛিতɪ ১০৩৫(একহাজার পয়িɖশ) বগ ȟӈট আয়তেনর ২ (Ҽই) তলার ফাউে˅শনসহ 
১ (এক) তলা এবং উপ̳লীয় ও হাওর এলাকায় ɛিতɪ ১০৩৫(একহাজার পয়িɖশ) বগ ȟӈট আয়তেনর ৩ 
(িতন) তলার ফাউে˅শনসহ ২ (Ҽই) তলা (িনচ তলা খািল) ভবন িনম ȟাণ করা হেব। মহানগর ও ǯপৗর এলাকায় 
িবেশষ ̝াপতɇ নকশা মাΒেম অিফস ভবন িনম ȟাণ করা হেব। িনিম ȟত ভবেনর ɛেয়াজনীয় আসবাবপɖ সরবরাহ 
করা হেব।  

(ঝ) ɛক˾ ǯভৗত অɊগিত 

 চলিত অথ ȟ বছেরর ҟন ২০১৯ পয ȟ̄  এ ɛকে˾র আওতায় ১০০০ (এক হাজার) ɪ  ӏিম অিফেসর 
মেΒ এ পয ȟ̄  ৮৬৪ (আটশত ǯচৗষিʞ) ɪ ӏিম অিফেসর িডজাইন স˫ˑ করা হেয়েছ এবং ৬৭৬ (ছয়শত 
িছয়াʯর) ɪ ǯট˅ার কায ȟɈম স˫ˑ করা হেয়েছ। ৬৪৬ (ছয়শত ǯছচি̂শ) ɪ ҙিɳ পɖ স˫াদেনর মাΒেম 
ইিতমেΒ িনম ȟাণ চলমান আেছ। ইেতামেΒ ৪৫ ɪ ӏিম অিফেসর িনম ȟাণ কাজ সমা˖ হেয়েছ। বাংলােদেশ 
ǯটকসই উˑয়ন অভী̌ লɻɇমাɖা ও ͱপক˾ -২০২১ অজ ȟেন ̝ায়ী͉শীল উˑয়ন ও ɛািত̎ািনক ǯসবা ɛদােনর 
ǯɻেɖ বত ȟমান সরকােরর অΓতম উˑয়ন ɛক˾ হেʑ ‘‘সমɊ ǯদেশ শহর ও ইউিনয়ন ӏিম অিফস িনম ȟাণ 
ɛক˾’’। ɛক˾ɪ বা̜বািয়ত হেল ӏিম সংɈাˉ ǯরকড ȟ পɖািদর সংরɻণ িনরাপদ হেব এবং অিফেসর কম ȟ 
পিরেবশ উˑত হেব। ӏিমর তΐ সংরɻণ ও ǯসবা ɛতɇািশেদর ǯভাগািˉ ҽর হেব। সɬক তΐ সরবরাহ হওয়ায় 
ӏিম সংɈাˉ ̝ানীয় িবেরাধ অেনকাংেশ ɥাস পােব এবং আইন ӛংখলা পিরি̝িতর উˑিত হেব ফেল সমােজ 
ӟশাসন ɛিতি̎ত হেব। তাছাড়া কি˫উটার ɛিশɻণ ɛদােনর মাΒেম দɻ জনশিɳ ǰতির করা ও িডিজটাল 
ডাটা সংরɻেণর Εব̝া করার মাΒেম বত ȟমান সরকােরর িডিজটাল বাংলােদশ বা̜বায়েনর ·˗ ӆরেণ 
সহায়ক হেব। 

 
ছিব ৪.৬: আকাশӅর ইউিনয়ন ӏিম অিফস, িদনাজӅর সদর, িদনাজӅর 
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(ঞ) আিথ ȟক অɊগিত 

২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের এিডিপেত বরাʸ িছল ১৪৮.৭৭ ǯকাɪ টাকা। ҟন’১৯ পয ȟ̄  Εয় হেয়েছ ১৩৮.১২ 
ǯকাɪ টাকা যা ǯমাট বরােʸর ৯২.৮৫%।  

 

৭. ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকেˌর ৬̎ তলা হেত ১২তম তলা পয ȟ̄  ঊ͓ȟӒখী স˩সারণ ɛক˾ 

(ক) ɛকে˾র ɛাথিমক তΐািদ 

ӏিম সংɈাˉ ǯসবা সাধারণ মাӂেষর ǯদারেগাড়ায়  ǯপৗেছ ǯদয়া এবং ·ʑ,দɻ, জনবাːব ও 
জবাবিদিহতা িনি̃ত করার লেɻɇ ӏিম ǯসবা ɛদানকারী কম ȟকত ȟা কম ȟচারীেদর  Ӕেগাপেযাগী ɛিশɻেণর ǯকান 
িবক˾ ǯনই। ɛҍত এবং কায ȟকরী ɛিশɻণ ɛদােনর মাΒেম কম ȟকত ȟা কম ȟচারীেদরেক দɻ কের গেড় ǯতালা 
যায় এবং সɬক সমেয় সɬক,িনӎ ȟল ও ͍ত ǯসবা ɛদান িনি̃ত করা যায়। তাছাড়া বত ȟমান ɛӔিɳ িনভ ȟর  
Ӕেগ ͍ত ǯসবা ɛদান করেত হেল তা ǯকবল ɛӔিɳর যথাযথ ɛেয়ােগর মাΒেমই স˯ব। সাধারণ জনগণেক 
দɻতার সােথ ǯসবা ɛদােনর িনিমʯ ɛিশিɻত কম ȟকত ȟা কম ȟচারী গেড় ǯতালার লেɻɇ এ ɛক˾ɪ Ɋহণ করা 
হেয়েছ। 

(খ) ɛকে˾র লɻɇ ও উেʸΚ 

ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকেˌর ডরিমটরী ও ɛিশɻণ ӟিবধা Ӎিʺর মাΒেম একɪ আҿিনক ও উˑত 
ɛিশɻণ ǯকˌ ɛিত̎া।  

১। িবΑমান ɛািত̎ািনক অবকাঠােমার উˑয়ন। 

২। ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকেˌর ভবন কাঠােমা ৬̎ তলা হেত ১২তম তলা পয ȟ̄  স˩সারণ করা। 

৩। ডরিমটরী ও ɛিশɻণ ӟিবধা Ӎিʺ করা । 

৪। ɛিশɻণ সামɊী ও আসবাবপেɖর সং̝ান করা। 

 ছিব ৪.৭: ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকˌ ভবেনর ঊ ȟ͓ স˩সারেণর অɊগিত 

(গ) ɛকে˾র কায ȟাবলী 
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১। ৬̎ তলা হেত ১২তম তলা পয ȟ̄  Νািনেটশন ও পািনর লাইন ̝াপনসহ ভবন িনম ȟাণ (ӆত ȟকাজ)। 

২। িনম ȟাণҍত ভবেন অভɇˉরীন ǰবҼɇিতক কায ȟস˫াদন। 

৩। ১ম হেত ৫ম তলা পয ȟ̄  ভবেনর সং̖ার কায ȟস˫াদন। 

৪। সীমানা ɛাচীর িনম ȟাণ। 

৫। Ӓলধন যˈপািত ǯযমন; কি˫উটার আসবাবপɖ এবং অΓাΓ ɛিশɻণ সামɊী Ɉয় ও ̝াপন। 

৬। িলফট, ǯজনােরটর ওিসɪɪিভ ̝াপন 

(ঘ) ɛকে˾র আিথ ȟক ও ǯভৗত অɊগিত 

ɛকে˾র ǯমাট Εয় ১৪২৮.৪০ (ǯচৗʸ ǯকাɪ আটাশ লɻ চি̂শ হাজার) লɻ টাকা। ২০১৮-১৯ অথ ȟ 
বছের এিডিপেত বিণ ȟত ɛকে˾র িবরপীেত ১০.৫৩ ǯকাɪ টাকা বরাʸ িছল। ҟন’১৯ পয ȟ̄  Εয় হেয়েছ ৯.১৪ 
ǯকাɪ টাকা যা ǯমাট বরােʸর ৮৬.৭৫%। 

ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকেˌর ɛিশɻণ ɛদান সɻমতা Ӎিʺর লেɻɇ িবΑমান ӏিম ɛশাসন  ɛিশɻণ 
ǯকেˌর ভবেনর উপের ৬̎ তলা হেত ১২ তলা পয ȟ̄  ঊ ȟ͓ӑখী স˩সারেণর উেʸেΚ এ ɛক˾ Ɋহণ করা 
হেয়েছ। এ ɛকে˾র সћণ ȟ কাজই ҟন ২০১৯ এ সমা˖ হেয়েছ। 

৮. িডিজটাল পʺিতেত ӏিম জিরেপর মাΒেম ৩ ɪ িসɪ কেপ ȟােরশন, ১ ɪ ǯপৗরসভা এবং ২ɪ Ɋামীণ 
উপেজলার িডিজটাল ӏিম Εব̝াপনা পʺিত ̝াপন ɛক˾ 

(ক) ɛকে˾র ɛাথিমক তΐািদ 

জনগেণর ӏ-স˫িʯর িনরাপʯা িবধান এবং সরকাির ӏিম Εব̝াপনায় সɻমতা অজ ȟনসহ একɪ দɻ, 
আҿিনক ও ɛӔিɳিনভ ȟর ӏিম Εব̝াপনা গেড় ǯতালার লেɻɇ ɛক˾ɪেত িডিজটাল পʺিতেত ӏিম জিরপ কের 
ǯমৗজা Ζাপস ও খিতয়ান ɛণয়ন করা হেʑ।  ɛকে˾ দিɻণ ǯকািরয়ার আҿিনক সােভ ȟ ɛӔিɳ যথা, ǯʃাবাল 
Γািভেগশন Νােটলাইট িসে̙ম (িজএনএসএস), Νােটলাইট ইেমজারী, Unmanned Aerial 
Vehicle (UAV)/ সােভ ȟ ǯɓান, ইেলɯিনক ǯটাটাল ǯ̙শন ǯমিশন (ইɪএস) ইতɇািদ Εবহার করা হেʑ। 

(খ) ɛকে˾র উেʸΚ 

 িডিজটাল পʺিতেত ӏিম জিরপ কের ǯমৗজা Ζাপ ও খিতয়ান ɛণয়ন। জনগেণর ӏ- স˫িʯর 
িনরাপʯা িবধান, ӏিম  িববাদ ɥাস, ӏিম রাজ· বিধ ȟতকরণ এবং সরকাির ӏিম Εব̝াপনায় সɻমতা অজ ȟনসহ 
একɪ দɻ ӏিম Εব̝াপনা গেড় ǯতালা। 

সব ȟেশষ তΐ ও ǯযাগােযাগ ɛӔিɳ Εবহার কের একɪ অবাধ, িনরেপɻ, ͍ত ও উˑত ӏিম তΐ ǯসবা 
সকল ӏিম মািলেকর মােজ ǯপৗেছ ǯদওয়া। 

(গ) ɛকে˾র কায ȟাবলী 

  ১. িডিজটাল সােভ ȟর মাΒেম ɛক˾ এলাকার ৬ ɪ ̝ােন  ৫৮৯ ɪ ǯমৗজায় িডিজটাল ӏিম জিরপ 
(ǯমৗজা Ζাপ ও ǯরকড ȟ) স˫ˑকরণ; 

 ২. িডিজটাল ǯরকড ȟ ডাটার সােথ ǯমৗজা Ζাপ ও িমউেটশন ǯরকেড ȟর সমͧয় কের কɇাডা̙াল 
ডাটােবজ  ɛিত̎া করা হেব; 

৩.  সমিͧত ӏিম Εব̝াপনা পʺিত বা̜বায়েনর জΓ ǯসেটলেম˂, Ζােনজেম˂ ও ǯরিজে̘শন 
িবভাগর মেΒ Ιা˅ ডাটা ǯবইজ িসে̙ম ɛিত̎া করা । এজΓ ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖র 
(িডএলআরএস), ǯজানাল ǯসেটলেম˂ অিফস (ǯজডএসও), উপেজলা ǯসেটলেম˂ অিফষ (এএসও অিফস), 
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ǯজলা ɛশাসেকর (িডিস) কায ȟালয়, সহকারী কিমশনার (ӏিম) অিফস ও সাব ǯরিজি̘ অিফেসর মেΒ 
ǯনটওয়াক ȟ ɛিত̎া করা হেব। 

(ঘ) ɛতɇািশত ӟফল 

(১) ӏিম জিরপ, ӏিম Εব̝াপনা ও সাব ǯরিজি̘ অিফেসর মেΒ ǯনট ওয়াক ȟ ɛিত̎া কের 
অেটােমশন Εব̝ার   ɛবত ȟন করা হেব; 

(২) ӏিম ডাটা Εাংক ɛিত̎া হেব িবধায় ӏিম মািলকগণ তােদর ɛতɇািশত তΐ সহেজই অনলাইেনর 
মাΒেম জানেত পারেব; 

(৩)ǯমৗজা Ζাপ ও ǯরকেড ȟর মেΒ িলংেকজ ɛিত̎া হেব িবধায় ǯরকড ȟ ǯদখার সােথ সংি̈̌ ˚ট ǯদখা 
যােব; 

(৪)  ӏিম িববাদ ɥাস পােব ও ӏিম উˑয়ন কর আদায় সহজীকরণ হেব; 

(৫) ӏিম জিরপ ও Εব̝াপনায় আҿিনক ও ɛӔিɳ িনভ ȟর দɻ মানব স˫দ ӡি̌ হেব; 

(৬) ӏিম জিরপ ও Εব̝াপনায় ·ʑতা ও জবাবিদিহতা িনি̃ত হেব; 

(৭) নগর  পিরক˾না ও এর উˑয়েন সংি̈̌ অΓাΓ ɛিত̎ােনর মেΒ ӏিম ডাটা আদান ɛদান করা 
যােব। 

(ঙ) ɛকে˾র আিথ ȟক ও ǯভৗত অɊগিত 

ɛকে˾র ǯমাট Εয় ৩৫১.৮৬২২ (িতনশত একাˑ ǯকাɪ িছয়ািশ লɻ বাইশ হাজার) লɻ টাকা। 
২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের এিডিপেত বিণ ȟত ɛকে˾র িবরপীেত ৩.০৯ ǯকাɪ টাকা বরাʸ িছল। ҟন’১৯ পয ȟ̄  Εয় 
হেয়েছ ০.১৩৭৪ ǯকাɪ টাকা যা ǯমাট বরােʸর ৪.৭৫%। 
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পʙম অΒায় 

ӏিম মˈণালেয়র আওতাধীন িবিভˑ  সং̝া ও দ˖র 

৫.১ ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ 

৫.১.১ ӏিম সং̖ার ǯবােড ȟর সংিɻ˖ পটӏিম 

 

১৭৭২ সেন রাজ· ɛশাসন পিরচালনার জΓ ̝ায়ী ǯকˌীয় সং̝া িহেসেব ɛিতি̎ত হয় ‘ǯবাড ȟ অব 
ǯরিভিনউ’। এরপর িবিভˑ সমেয় কিমশনার, কােলɰর পদ ӡি̌ এবং রাজ· ǯবাড ȟ গঠেনর মাΒেম ӏিম 
Εব̝াপনার ɛশাসিনক কাঠােমােক Ҿঢ় করার পদেɻপ ǯনয়া হয়। 

·াধীনতা পরবত̭ ১৯৭২ সেন ‘‘ǯবাড ȟ অব ǯরিভিনউ’’ িবӗ˖ হেল ǯবােড ȟর সকল দািয়͉ তৎকালীন 
ӏিম ɛশাসন ও ӏিম সং̖ার মˈণালেয়র অˉӎ ȟɳ হয় এবং মাঠ পয ȟােয়র রাজ· অিফসসӒহ তদারিক ও 
পিরদশ ȟেনর দািয়͉ ӏিম মˈণালেয়র অӂিবভাগ ‘ӏিম সং̖ার কিমশনার কায ȟালেয়র’ অধীন একজন ӏিম 
সং̖ার কিমশনার (Ӕʂসিচব) এবং চার িবভােগর জΓ চার জন উপ-ӏিম সং̖ার কিমশনারেক (উপসিচব) 
ǯদয়া হয়।  

এ Εব̝াপনায় মাঠ পয ȟােয় ӏিম ɛশাসন পিরচালনা, আপীল িন̑িʯ ইতɇািদ অিতিরɳ দািয়͉ ӏিম 
মˈণালেয়র উপর Γ̜ করা হেল তা নীিত িনধ ȟারণীর Ӓল দািয়ে͉র সােথ অিতিরɳ চােপর ӡি̌ কের। ফেল 
ӆেব ȟর ‘ǯবাড ȟ অব ǯরিভিনউ’ এর মত একɪ ǯবাড ȟ গঠেনর ɛেয়াজনীয়তা ǯদখা ǯদয়। এ Εব̝াপনায় মাঠ পয ȟােয় 
ӏিম ɛশাসন পিরচালনা, আপীল িন̑িʯ ইতɇািদ অিতিরɳ দািয়͉ ӏিম মˈণালেয়র উপর Γ̜ করা হেল তা 
নীিত িনধ ȟারণীর Ӓল দািয়ে͉র সােথ অিতিরɳ চােপর ӡি̌ কের। ফেল ӆেব ȟর ‘ǯবাড ȟ অব ǯরিভিনউ’ এর মত 
একɪ ǯবাড ȟ গঠেনর ɛেয়াজনীয়তা ǯদখা ǯদয়। পরবত̭েত িবষয়ɪ জাতীয় সংসেদ উʰািপত হেল ӏিম ɛশাসন 
ǯবাড ȟ এɇাɰ, ১৯৮০ আইন পাশ হয়। ১৯৮২ সােলর ǯশষিদেক ӏিম ɛশাসন ǯবাড ȟ এর কায ȟɈম ʹͰ হয়। 

সরকােরর ӏিম সং̖ার অিভযান ǯজারদার হওয়ার পিরেɛিɻেত জাতীয় ӏিম সং̖ার কাউি˓েলর 
িসʺাˉ অӂযায়ী ১৯৮৯ সেনর ১৬ মাচ ȟ ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ অΒােদশ, ১৯৮৯ ও ӏিম আপীল ǯবাড ȟ অΒােদশ, 
১৯৮৯ অӂযায়ী তৎকালীন ӏিম সং̖ার কিমশনােরর কায ȟালয়েক অবӗ˖ ও ӏিম ɛশাসন সরকােরর ӏিম 
সং̖ার অিভযান ǯজারদার হওয়ার পিরেɛিɻেত জাতীয় ӏিম সং̖ার কাউি˓েলর িসʺাˉ অӂযায়ী ১৯৮৯ 
সেনর ১৬ মাচ ȟ ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ অΒােদশ, ১৯৮৯ ও ӏিম আপীল ǯবাড ȟ অΒােদশ, ১৯৮৯ অӂযায়ী 
তৎকালীন ӏিম সং̖ার কিমশনােরর কায ȟালয়েক অবӗ˖ ও ӏিম ɛশাসন ǯবাড ȟেক ǯভেʊ যথাɈেম ӏিম 
সং̖ার ǯবাড ȟ ও ӏিম আপীল ǯবাড ȟ নােম Ҽɪ ǯবাড ȟ ӡি̌ করা হয়। 
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৫.১.২ ӏিম সং̖ার ǯবােড ȟর ͱপক˾ ও অিভলɻɇ  

ͱপক˾(Vision) - দɻ, ·ʑ এবং জনবাːব ӏিম Εব̝াপনা 
অিভলɻɇ(Mission) - দɻ, ·ʑ, আҿিনক ও ǯটকসই ӏিম Εব̝াপনার মাΒেম ӏিম সংɈাˉ 
জনবাːবেসবা িনি̃তকরণ 

৫.১.৩ ӏিম সং̖ার ǯবােড ȟর ǯকৗশলগত উেʸΚসӒহ 

৫.১.৩.১ সাধারণ ǯকৗশলগত উেʸΚসӒহ 

 ӏিম Εব̝াপনার দɻতাӍিʺ 

 রাজ· সংɊহ Ӎিʺ 

 ӏিম িবেরাধɥাস 

৫.১.৩.২ আবিΚক ǯকৗশলগত উেʸΚসӒহ 

 বািষ ȟক কম ȟস˫াদন ҙিɳ বা̜বায়ন ǯজারদারকরণ 

 কায ȟপʺিত, কম ȟপিরেবশ    ও ǯসবার মােনাˑয়ন 

 আিথ ȟক ও স˫দ Εব̝াপনার উˑয়ন 

 জাতীয় ʹʺাচার ǯকৗশল ও তΐ অিধকার বা̜বায়ন ǯজারদারকরণ 
 

৫.১.৪ কায ȟাবিল 

 সরকােরর ӏিম সং̖ার নীিত বা̜বায়ন 

 ӏিম রাজ·/ӏিম উˑয়ন কেরর সɬক দাবী িনধ ȟারণ, আদায় এবংӏিম উˑয়ন কর আদায় Ӎিʺর 

 জΓ ɛেয়াজনীয় Εব̝া Ɋহণ 

 ӏিম রাজ· ɛশাসেনর কম ȟকত ȟােদর কায ȟɈম তʮাবধান 

 ӏিম রাজ· ɛশাসেনর মাঠ পয ȟােয়র দ˖র̶েলার বােজট Εব̝াপনা(বােজট ɛণয়ন ও ছাড়করণ) 

 ǯজলা হেত ইউিনয়ন ӏিম অিফস পয ȟােয়র সকল ӏিম অিফস পিরদশ ȟন,তʮাবধানও পিরবীɻণ 

 িবভাগীয় পয ȟােয় উপ-ӏিম সং̖ার কিমশনার কায ȟালেয়র তʮাবধান 

 ǯকাট ȟ অব ওয়াড ȟস-এর আওতাধীন এে̙টসӒেহর Εব̝াপনা ও তদারিক 

৫.১.৫ দািয়͉ ও কায ȟপিরিধ 

ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ িবিধমালা, ২০০৫ অӂসাের ǯবােড ȟর দািয়͉ ও কায ȟপিরিধ িন˨ͱপ 

 খাস জিম িচি̧তকরণ সংɈাˉ ǯজলা ও উপেজলা পয ȟােয়র কিমɪর কম ȟকা˅ পিরদশ ȟন, পিরবীɻণ ও 
তদারিক; 

 িবভাগীয় পয ȟােয় ӏিম সং̖ার ǯবােড ȟর িনয়ˈণাধীন উপ-ӏিম সং̖ার কিমশনার 
কায ȟালেয়রতʮাবধায়ন; 

 ǯজলা হেত ইউিনয়ন ӏিম অিফস (তহিশল)  পয ȟােয়র সকল ӏিম অিফস পিরদশ ȟন, তʮাবধায়ন ও 
পিরবীɻণ; 

 মˈণালেয়র িনেদ ȟশɈেম ӏিম Εব̝াপনার মাঠ ɛশাসন সংɈাˉ িবিভˑ অিভেযােগর তদˉ; 

 ǯজলা হেত ইউিনয়ন ӏিম অিফস (তহিশল) পয ȟােয়র সকল ӏিম অিফেসর অিডট আপিʯ সংɈাˉ 
তদারিক; 

 ӏিম রাজ· ɛশাসেনর মাঠ পয ȟােয়র দ˖রসӒেহর বােজট ɛণয়ন ও ছাড়করণ; 
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 (ছ) ӏিম উˑয়ন কেরর সɬক দাবী িনধ ȟারণ, ӏিম উˑয়ন কর আদায় Ӎিʺর জΓ ɛেয়াজনীয় Εব̝া 
Ɋহণ এবং  

 মˈণালয়িভিʯক িবিভˑ সং̝ার বেকয়া দাবী িনধ ȟারণসহ আদােয়র পদেɻপ Ɋহণ; 

 ӏিম উˑয়ন কর আদায় সংɈাˉ মািসক ɛিতেবদন ӏিম মˈণালয়সহ সংি̈̌ অΓাΓ দ˖ের ǯɛরণ; 

 ǯকাট ȟ অব ওয়াড ȟμ এর আওতাধীন এে̙টসӒেহর Εব̝াপনা ও তদারিক এবং মˈণালেয় 
এতদসংɈাˉ ɛিতেবদন ǯɛরণ। 

৫.১.৬ জনবল 

ǯটিবল ৫.১: ӏিম সং̖ার ǯবােড ȟর জনবল 

ǯɢিণ অӂেমািদত পদ ӆরণҍত পদ ӚΓ পদ 

১ম ǯɢণীর কম ȟকত ȟা ২৪ɪ ১৭ɪ ৭ɪ 
২য় ǯɢণীর কম ȟকত ȟা ০৯ɪ ৯ɪ - 

৩য় ǯɢণীর কম ȟচারী ৫০ɪ ৩৪ ɪ ১৬ɪ 

৪থ ȟ ǯɢণী কম ȟচারী ২৩ɪ ১২ɪ ১১ ɪ 
সব ȟেমাট ১০৬ɪ ৭২ ɪ ৩৪ ɪ 

 

৫.১.৭ ɛিশɻণ সংɈাˉ তΐ 

মানবস˫দ উˑয়ন 

ǯদেশর অভɇˉের ɛিশɻণ (০১ ҟলাই ২০১৮ ǯথেক ৩০ ҟন ২০১৯ পয ȟ̄ ) 

ǯটিবল ৫.২: ɛিশɻণ কম ȟӠচীর ও অংশɊহণকারী 

Ɉিমক নং ɛিশɻেণর নাম ɛিশɻণ কম ȟӠচীর ǯমাট 
সংা 

মˈণালয় এবং আওতাধীন সং̝ াসӒহ ǯথেক 
অংশɊহণকারীর সংা 

১ ই-নামজাির ɛিশɻণ ৯০ ɪ Εাচ ২৮১০ জন 
২ অনলাইেন বােজট Εব̝াপনা ɛিশɻণ ২৫ ɪ Εাচ ৭০৯ জন 
৩ অনলাইেন ӏিম উˑয়ন কর Εব̝াপনা 

িবষয়ক সফটওয়ার ɛিশɻণ 
১০ ɪ Εাচ ২৪০ জন 

৪ ইন-হাউস ɛিশɻণ ৬ ɪ Εাচ ১৩৫ জন 
  ǯমাট ৩৮৯৪ জন 

 

িবেশষ ɘ̌Ε 

১) ই-নামজাির ɛিশɻণ : সহকারী কিমশনার (ӏিম), কাӂনেগা, সােভ ȟয়ার, নািজর, অিফস সহকারী, 
ইউিনয়ন ӏিম সহকারী কম ȟকত ȟা, ইউিনয়ন ӏিম উপ-সহকারী কম ȟকত ȟােদর ই-নামজাির ɛিশɻণ ǯদয়া হেয়েছ। 
ɛিতɪ ɛিশɻেণর ǯময়াদ ০৪ িদন। 

২) অনলাইেন বােজট Εব̝াপনা ɛিশɻণ : সারােদেশর এস.এ শাখা, এল.এ শাখা ও উপেজলা ӏিম 
অিফেসর নািজরেদর এ ɛিশɻণ ǯদয়া হেয়েছ। ɛিতɪ ɛিশɻেণর ǯময়াদ ০১ িদন। 
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৩) অনলাইেন ӏিম উˑয়ন কর Εব̝াপনা িবষয়ক সফটওয়ɇার ɛিশɻণ : ɛেতɇক ǯজলা হেত ২জন 
সহকারী কিমশনার (ӏিম) ও ২ জন ӏিম সহকারী/ উপ-সহকারী কম ȟকত ȟােক এ ɛিশɻণ ǯদয়া হেয়েছ। ɛিতɪ 
ɛিশɻেণর ǯময়াদ ০২ িদন। 

৪) ইন-হাউজ ɛিশɻণ: ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ ও িবভাগীয় উপ-ӏিম সং̖ার কিমশনার কায ȟালেয়র ২য়, 
৩য় ও ৪থ ȟ ǯɢনীর কম ȟকত ȟা ও কম ȟচারীেদরেক এ ɛিশɻণ ǯদয়া হেয়েছ। ɛিতɪ ɛিশɻেণর ǯময়াদ ০৪ িদন। 

৫.১.৮ ২০১৮-২০১৯ অথ ȟ বছেরর অজ ȟন/কম ȟকা˅/কায ȟɈম 

 ৮২% নামজাির ও জমাখািরেজর আেবদন িন̑িʯ করা হেব।    

 ӏিম উˑয়ন কর ও কর বিহӏ ȟত রাজে·র িবিভˑ খাত হেত ǯমাট ৬৫৮ǯকাɪ টাকা আদায় করা হেব। 

 দােয়রҍত ৭২% ǯর˂ সাɪ ȟিফেকট ǯমাকʸমা, ৬২% িমসেকস িন̑িʯ করা হেব। 

 ǯদেশর সকল (৫০৭ɪ ) উপেজলা/সােক ȟল ӏিম অিফেস ই-িমউেটশন ǯসবা চাӗ করা হেব। 

 ǯদেশর সকল উপেজলা /সােক ȟল ӏিম অিফেস এবং িবҼɇৎ সংেযাগɛা˖ সকলইউিনয়ন/ǯপৗর/সােক ȟল 
ӏিম অিফেস আইɪ ǯনটওয়ািক ȟং ̝াপন করা হেব। 

সারােদেশর ӏিম Εব̝াপনাসহ ӏিম সংɈাˉ আইন কাӂেনর যথাযথ ɛেয়াগ এবং ӏিম সংɈাˉ তΐ 
ও ǯরকড ȟ হালনাগাদকরেণর লেɻɇ িডিজটালকায ȟɈেমর অংশ িহেসেব Management Information 

System (MIS) এর আওতায় ӏিমɛশাসন ও ӏিম Εব̝াপনায় কম ȟরত ɛায় ১৮ হাজার কম ȟকত ȟা / কম ȟচারীর 
ɛেয়াজনীয় তΐ উপাʯ সͯিলত িডিজটাল তΐ ভা˅ার ɛͼত করা হেয়েছ। িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ȟােণ 
ӏিম অিফস̶েলােত ই-ǯসবা চাӗ করার িনিমʯ আইɪ ǯনটওয়ািকȟং ̝াপেনর লেɻɇ রাজ· বােজেটর আওতায় 
২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ অথ ȟ বছের উপেজলা ӏিম অিফস এবং ইউিনয়ন ӏিম অিফস̶েলােত  ২৭১৬ɪ 
Ιাপটপ, ২৬১৬ɪ িɛ˂ার, ২৬১৬ɪ ̖ɇানার, ৪৩৫ɪ ফেটাকিপয়ার ǯমিশন িবতরণ করা হেয়েছ। ӏিম সং̖ার 
ǯবােড ȟর িনেয়াগিবিধ অӂেমািদত হেয়েছ। এিস (Ιা˅)ǯদর রাজ· ɛশাসন ও ӏিম সংি̈̌ আইন কাӂন, িবিধ 
িবধান স˫েক ȟ অবিহতকরেণর উেʸেΚ ‘হɇা˅Ӌক ফর এিস (Ιা˅)স’ ɛণয়ন করা হেয়েছ। ӏিম উˑয়ন কর ও 
কর বিহӏ ȟত রাজে·র িবিভˑ খাত হেত ǯমাট ৩১০৭ ǯকাɪ টাকা রাজ· আদায়, ৬৫.৫১ লɻ নামজাির মামলা 
ও৫১০০০ɪর অিধক ǯর˂ সাɪ ȟিফেকট মামলা িন̑িʯ করা হেয়েছ। উপেজলা/ইউিনয়ন ӏিম অিফস 
পিরদশ ȟেনর মেডল পিরদশ ȟন ছক ɛণয়ন করা হেয়েছ এবং নামজাির ও জমাখািরজ কায ȟɈেম একাӂͱপতা 
িবধােনর জΓ পিরপɖ জাির করা হেয়েছ। ӏিম Εব̝াপনা আҿিনকায়েনর লেɻɇ ১০ɪ মিডউল সӓʺ Land 

Information Management System (LIMS) শীষ ȟক SoftwareɈয় করা হেয়েছ। মাননীয় 
ɛধানমˈীর কায ȟালেয়র a2i ǯɛাɊােমর কারগির ও আিথ ȟক সহেযািগতায় ǯদেশর ১১২ উপেজলা ӏিম অিফস ও 
উɳ ӏিম অিফসসӒেহর অধীন̜ ইউিনয়ন ӏিম অিফসসӒেহ ই-নামজাির কায ȟɈম চাӗ করা হেয়েছ। 

৫.১.৯ সমΝা এবং চɇােলʛসӒহ 

আҿিনক ӏিম Εব̝াপনা িনি̃তকরণােথ ȟ ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ িবিধমালা, ২০০৫ হালনাগাদ না থাকায় 
ӟ̎ ু ӏিম Εব̝াপনা কায ȟɈম Εাহত হেʑ। িনজ· ǯভৗত অবকাঠােমা না থাকায় ভাড়াҍত ·˾ পিরসের অিফস 
কায ȟɈম পিরচালনা করা হেʑ। মাঠ পয ȟােয় রাজ· সােক ȟল Ӎিʺ ও ǯপৗরসভা/ইউিনয়ন অিফস িভিʯক ӏিম 
অিফস ӡিজত না হওয়ায় এবং অӂেমািদত জনবেলর মেΒ অেনক পদ ӚΏ থাকায় ӏিম সংɈাˉ ·াভািবক 
ǯসবা ɛদােন সমΝা হেʑ। 
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৫.১.১০ অিডট আপিʯ 

অিডট আপিʯ সংɈাˉ তΐ 

ǯটিবল ৫.৩: ӏিম সং̖ার ǯবােড ȟর অিডট আপিʯ 

 মˈণালয়/সং̝ার নাম অিডট আপিʯ ɝডশীেট 
জবােবর 
সংা 

 
িন̑িʯ 
সংা 

 
ǯজর 

 
মˉΕ  সংা টাকার পিরমাণ 

(লɻ টাকায়) 
ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ ২০ ১৩৯০৯৪.৩০ ২০ - ২০ - 

ǯমাট ২০ ১৩৯০৯৪.৩০ ২০ - ২০ - 

 

৫.১.১১ ভিবΜৎ পিরক˾না 

ই-ӏিম ǯসবা ɛদােনর জΓ সকল পয ȟােয় One Stop Serviceচাӗ করা হেব।ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ, 
ǯজলাকায ȟালয়সӒহ, উপেজলা কায ȟালয়সӒহ ও ইউিনয়ন ӏিম অিফসসӒেহর Onlineবােজট 
Εব̝াপনাɛিত̎াকরা হেব।ইেতামেΒ বা̜বািয়ত ঢাকা ও িসেলট িবভাগ Εতীতেদেশর অΓ৫ɪ িবভােগর 
উপেজলা/সােক ȟল ӏিম অিফস এবংিবҼɇৎসংেযাগɛা˖ ইউিনয়ন/ǯপৗর ӏিম অিফসসӒেহ আইɪ ǯনটওয়ািক ȟং 
̝াপন করা হেব।েদেশর সকল উপেজলা ӏিম অিফেস ই-িমউেটশন চাӗ করা হেব।  

 
ছিব ৫.১: ‘ӏিম ǯসবায় অিধকতর গিতশীলতা আনয়েন ই-নামজািরর ӏিমকা’ শীষ ȟক এক িদেনর কম ȟশালা 

৩১ মাচ ȟ ২০১৯ তািরেখ ӏিম সং̖ার ǯবােড ȟর উেΑােগ রাজধানীর িবয়াম ফাউে˅শন িমলনায়তেন অӂি̎ত ‘‘ӏিম ǯসবায় 
অিধকতর গিতশীলতা আনয়েন ইনামজািরর ӏিমকা -’’ শীষ ȟক এক িদেনর কম ȟশালার উে͏াধনী অӂ̎ােন ɛধান অিতিথ িহেসেব 

উপি̝ত িছেলন ӏিমমˈী সাইӈʕামান ǯচৗҿরী। উে͏াধনী অӂ̎ােনর সভাপিত͉ কেরন তৎকালীন ӏিম সং̖ার ǯবােড ȟর 
ǯচয়ারΖান ӑনশী শাহাӋʸীন আহেমদ। িনব ȟািচত জনɛিতিনিধ, ӏিম মˈণালেয় কম ȟরত কম ȟকত ȟাগণ এবং a2i ɛকে˾র 

ɛিতিনিধӍˍ কম ȟশালায় অংশɊহণ কেরন। ӏিম মˈণালয় এবং এর আওতাধীন িবিভˑ দ˖েরর কম ȟকত ȟা সহ িব͵িবΑালেয়র 
িশɻকӍˍ, িবিভˑ ǯপশাজীবী Εিɳ ও জনɛিতিনিধগণ এবং গণমাΒম কম̭Ӎˍ কম ȟশালায় উপি̝ত িছেলন এবং উ˒ুɳ 

আেলাচনায় অংশ ǯনন। 
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৫.২ ӏিম আপীল ǯবাড ȟ 

৫.২.১ ӏিম আপীল ǯবােড ȟর পটӏিম 

মাӂষ মাɖই ǯকান না ǯকান ভােব ӏিমর উপর িনভ ȟরশীল। ত˒েΒ আমােদর ҍিষ িনভ ȟরশীল ǯদেশ 
ӏিমর ̶Ͱ͉ আেরা ǯবশী। Ɉমাগত জনসংা Ӎিʺর কারেণ সংকট িদনিদন ɛকটতর হেʑ। িবিভˑ কারেণ 
এেদেশ ӏিম Εব̝াপনা ও ӎিম আইেনর জɪলতা আবহমান কাল ধের চেল আসেছ। ӎিম Εব̝াপনা 
ӟদীঘ ȟকাল ধের এতদাʙেলর রা̋ীয় ɛশাসেনর ӑ িভিʯ িহেসেব পিরচািলত হেয় আেছ। ǯদেশর সামািজক ও 
অথ ȟৈনিতক কাঠােমা অতɇˉ গভীরভাব ӏিম Εব̝াপনর সােথ স˫ৃɳ। এর রেয়েছ ӟদীঘ ȟ ঐিতহɇ। অতীেত ӏিম 
Εব̝াপনা বলেত Ӓলতঃ কর আদায়িভিʯক Εব̝াপনা Ӌঝােতা। বত ȟমােন ӏিম Εব̝াপনা বলেত ʹҿ কর 
আদায়েকই Ӌঝায় না বরং ӏিম Εব̝াপনার আҿিনকায়েনর মাΒেম গণমাӂেষর ǯভাগািˉ ɥাসসহ ӏিমর 
সেবাʯȟম Εবহার িনি̃ত করার লেɻɇ একɪ দɻ ɛশাসিনক Εব̝ােক Ӌঝায়। তদানীˉন ভারেতর অংশ 
িহসােব এেদেশ সব ȟ ɛথম ১৭৮৬ সােল ӏিম Εব̝াপনা ও ӏিম রাজ· আদােয়র ǯɻেɖ ই̙ ইি˅য়া ǯকা˫ানী 
কҸȟক “   েবাড ȟ অব ǯরিভিনউ” গɬত হয়। পরবত̭েত এই ǯবােড ȟর অধীেন িসিভল সািভ ȟস সদΝরা রাজ· 
িবষয়ক নীিত িনধ ȟারণ, রাজ· Εব̝াপনা স˫েক ȟ িবিভˑ আইন-কাӂন ɛণয়ন করেতন এবং “ǯবাড ȟ অব 
ǯরিভিনউ”-এর পরামশ ȟ Ɋহণ করেতন। তখন ǯবােড ȟর ɛধান কাজ িছল রাজ· ɛশাসন স˫েক ȟ কােলɰর এর 
কায ȟাবলী তʮাবধান ও িনয়ˈণ করা। এরপর িবিভˑ সমেয় কিমশনার, কােলɰর পদ ӡি̌ এবং রাজ· ǯবাড ȟ 
গঠেনর মাΒেম ӏিম Εব̝াপনার ɛশাসিনক কাঠােমােক Ҿঢ় করার পদেɻপ ǯনয়া হয়। ·াধীনতা পরবত̭ 
১৯৭২ সােন “ǯবাড ȟ অব ǯরিভিনউ” িবӗ˖ হেল ǯবােড ȟর সকল দািয়͉ তৎকালীন ӏিম ɛশাসন ও ӏিম সং̖ার 
মˈণালেয়র অˉӏ ȟɳ হয়। 

১৭৯৩ সােল িচর̝ায়ী বেˍাব̜ আইন ɛণয়েনর ফেল রাজ· ɛশাসেন নানা জɪলতার ӡি̌ হয়। তখন 
জিমদারী ɛথা, নবাব, রাজা ও মহারাজােদর কায ȟɈম ১৭৯৩ সেনর ̝ায়ী বেˍাব̜ ǯর̶েলশন মেত িনয়িˈত 
হেতা। যাবতীয় রাজ· সংɈাˉ মামমলা ɑাইӋনাল িহসােব ǯবাড ȟ অব ǯরিভিনউ কাজ করেতা। িকͤ রা̋ীয় 
অিধɊহণ ও ɛজা·͉ আইন-১৯৫০ বহােলর পর িকҜ িকҜ ΕিতɈম ছাড়া রাজ· িবষয়ক ɛায় সকল আইন 
বািতল হয়। এছাড়া ২৫ িবঘা পয ȟ̄  খাজনা মও̲ফ ও হাট-বাজার ইজারা তািরখ/সন ɛদান পʺিত িভˑতর 
হওয়ায় “ǯবাড ȟ অব ǯরিভিনউর” ̶Ͱ͉, কম িবেবিচত হওয়ায় এবং পরবত̭েত মˈণালয় কҸȟক এ িনব ȟাহী 
দািয়͉ পালেনর ӟেযাগ ӡি̌ হওয়ায় “ǯবাড ȟ অব ǯরিভিনউ” িবӗ˖ ǯঘািষত হয়। 

এ Εব̝াপনায় মাঠ পয ȟােয় ӏিম ɛশাসন পিরচালনা, আপীল িন̑িʯ ইতɇািদ অিতিরɳ দািয়͉ ӏিম 
মˈণালেয়র উপর Γ̜ করা হেল তা নীিত িনধ ȟারণীর Ӓল দািয়ে͉র সােথ অিতিরɳ চােপর ӡি̌ কের। ফেল 
ӆেব ȟর “ǯবাড ȟ অব ǯরিভিনউ”-এর মত একɪ ǯবাড ȟ গঠেনর ɛেয়াজনীয়তা ǯদখা ǯদয়। পরবত̭েত ӏিম সংɈাˉ 
যাবতীয় জɪলতা িনরসনকে˾ ১৯৮০ এর দশক অӂͱপ ǯবােড ȟর ɛেয়াজনীয়তা ǯদখা ǯদয়ায় ১৯৮১ সেনর ১৩ 
নং আইন ɛবত ȟেনর মাΒেম “ӏিম ɛশাসন ǯবাড ȟ” ӡি̌ করা হয়। ১৯৮২ সােলর ǯশষ িদেক “ӏিম ɛশাসন 
ǯবাড ȟ” এর কায ȟɈম ʹͰ হয়। পরবত̭েত জাতীয় ӏিম সং̖ার কাউি˓েলর িসʺাˉ অӂযায়ী ১৯৮৯ সােনর ১৬ 
মাচ ȟ ӏিম আপীল ǯবাড ȟ অΒােদশ, ১৯৮৯ ও ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ অΒােদশ, ১৯৮৯ অӂযায়ী ӏিম ɛশাসন 
ǯবাড ȟেক ǯভেʊ যথাɈেম ӏিম আপীল ǯবাড ȟ ও ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ নােম Ҽɪ ǯবােড ȟর ӡি̌ হয়। 

ӏিম রাজ· মামলায় জনগেণর ӟিবচার ɛাি˖, মামলার ͍ত িন̑িʯ এবং মামলার Εব̝াপনা িন̃ত 
করার উেʸেΚ ӏিম আপীল ǯবাড ȟ অΒােদশ, ১৯৮৯ (অΒােদশ নং ২, ১৯৮৯) এর মাΒেম ӏিম আপীল ǯবাড ȟ 
গɬত হয়। উɳ অΒােদশ পরবত̭ জাতীয় সংসেদ পাস হয় ও ৩১ ǯম, ১৯৮৯ তািরেখ মহামাΓ রা̋পিতর 
স˰িত লাভ কের এবং ӏিম আপীল ǯবাড ȟ আইন ১৯৮৯ (আইন নং ২৪, ১৯৮৯) নােম অিভিহত হয়। এভােবই 
ӏিম আপীল ǯবােড ȟর ӡি̌ হয়। 
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৫.২.২ ӏিম আপীল ǯবােড ȟর ͱপক˾ ও অিভলɻɇ  

 বাদী/িববাদী উভয় পেɻর ʹনািন Ɋহণ ও দিললপɖ পরীɻা ӆব ȟক িবেরাধ িন̑িʯর আেদশ ɛদান; 

 যথা স˯ব ʹনািনর িদন কম ধায ȟ কের ·˾ সমেয় ·ʑ ও িনরেপɻ িবচািরক ӟিবধা ɛদান; 

 মামলা িন̑িʯর পর ·˾তম সমেয় বাদী/িববাদীেক আেদেশর কিপ ɛদান; 

 ǯদেশর ɛতɇˉ অʙল হেত আগাত িনরীহ জনগেণর ǯভাগািˉ লাঘব করা; 

 িডিজটালাইেজশেনর মাΒেম জনগেণর ǯদারেগাড়াই ǯসবা ǯপৗেঁছ ǯদয়া। 

 
 

৫.২.৩ ӏিম আপীল ǯবােড ȟর কায ȟাবলী 
 

 ӏিম সংɈাˉ মামলা (রাজ· স˫ক̭য়); 

 নামজারী জমাখািরজ মামলা; 

 সায়রাত ও জলমহাল সংɈাˉ মামলা; 

 ӏিম ǯরকড ȟ স˫িক ȟত মামলা; 

 ӏিম উˑয়ন কর সাɪ ȟিফেকট মামলা; 

 খাস জিম বেˍাব̜ সংɈাˉ মামলা; 

 িপ.িড.আর. এɇােɰর অধীেন দােয়রҍত িরিভশন/আপীল মামলা; 

 অিপ ȟত, পিরতɇাɳ ও িবিনময় স˫িʯ িবষয়ক মামলা; 

 ওয়াকফ/ǯদেবাʯর স˫িʯ সংɈাˉ মামলা (উɳ স˫িʯ Εব̝াপনা ও ɛশাসিনক িবষয় Εতীত); 

 অধঃ̜ন ӏিম আদালতসӒেহর কায ȟɈম পিরদশ ȟন, অӂবীɻণ ও ӒΙায়ন;  

 ӏিম সংɈাˉ আইন, আেদশ ও িবিধ স˫েক ȟ সরকার কҸȟক ǯɛিরত িবষয়ািদেত পরামশ ȟ দান;এবং 

 সরকার কҸȟক সমেয় সমেয় Γ̜ অΓাΓ দািয়͉ পালন। 
 

৫.২.৪ জনবল 

ǯটিবল ৫.৪: ӏিম আপীল ǯবােড ȟর জনবল 
 

Ɉিম
ক নং 

পেদর নাম (কম ȟকত ȟা) মИরীҍত পেদর 
সংা 

কম ȟরত পেদর সংা ӚΓ পেদর সংা 

১ ǯচয়ারΖান (সরকােরর সিচব) ০১ ০১  
২ সদΝ (অিতিরɳ সিচব) ০২ ০২  
৩ সিচব (উপসিচব) ০১ ০১  
৪ শাখা ɛধান (িসিনয়র সহকারী সিচব) ০৩ ০৩  
৫ ǯচয়ারΖান মেহাদেয়র একাˉ সিচব 

(িস:সহ:সিচব) 
০১ ০১  

৬ শাখা ɛধান (সহকারী সিচব) ০২ ০২  
৭ লাইেɝিরয়ান  ০১ - ০১ 
 ǯমাট ১১ ১০ ০১ 
Ɉিম
ক নং 

পেদর নাম (কম ȟচারী) মИরীҍত পেদর 
সংা 

কম ȟরত পেদর সংা ӚΓ পেদর সংা 

১ উʎমান সহকারী ০৮ ০৭ ১ɪ পদ জনɛশাসন 
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Ɉিম
ক নং 

পেদর নাম (কম ȟকত ȟা) মИরীҍত পেদর 
সংা 

কম ȟরত পেদর সংা ӚΓ পেদর সংা 

মˈণালয় কҸȟক সংরɻণ 
করা হেয়েছ। 

২ সϲটিলিপকার কাম-কি˫উটার অপােরটর ০৪ ০৩ ০১ 
৩ সϲট-ӑɘাɻিরক কাম-কি˫উটার অপােরটর ০৫ ০৩ ০২ 
৪ সহকারী লাইেɝিরয়ান ০১ ০১ -- 
৫ িহসাব সহকারী  ০১ ০১ -- 
৬ কɇািশয়ার ০১ - ০১ 
৭ গািড় চালক ০৫ ০৫  -- 
৮ বাত ȟা বাহক ০১ ০১ -- 
৯ কɇাশ সরকার ০১ ০১ -- 
১০ িড,এম,ও ০১ ০১ -- 
১১ দ˖রী ০১ ০১ -- 
১২ অিফস সহায়ক ১০ ০৮ ০২ 
 ǯমাট ৩৯ ৩২ ০৭ 

 

৫.২.৫ মানব স˫দ উˑয়েন ɛিশɻণ 

ই-ǯকইস Ζােনজেম˂, ই-লাইɝরী; ই-তΐ ভা˅ার ǰতির, ই-ফাইলং িসে̙ম কায ȟɈেমর অɊগিত 
ইতɇািদ িবষেয় ɛােয়ািগক ɛিশɻণ ɛদান (ӏিম আপীল ǯবােড ȟর িবʗ িবচারকগণ কҸȟক সেরজিমেন সকল 
অিতিরɳ িবভাগীয় কিমশনার (রাজ·), ǯজলা ɛশাসক, অিতিরɳ ǯজলা ɛশাসক (রাজ·), সহকারী কিমশনার 
(ӏিম)-গণেক িনেয় িবভাগীয় ও ǯজলা পয ȟােয়র িনিবড় ɛােয়ািগক ɛিশɻণ ɛদান এবং ̶নগত মানস˫ˑ 
িবচািরক ǯসবা ɛদান িনি̃ত করা); ǯচয়ারΖান ও সদΝӍˍ কҸȟক অিতিরɳ ǯজলা ɛশাসক (রাজ·) 
আদালত/অিফস এবং উপেজলা সহকারী কিমশনার (ӏিম)-এর আদালত/অিফস িনিবড় পিরদশ ȟণ ও পরীিবɻণ 
করা হেয়েছ; Annual Performance Agreementএর লɻɇমাɖা অজ ȟন; এবং 
িডিজটালাইেজশেনর মাΒেম মামলার তΐ আদান ɛদােনর অɊগিত অজ ȟন।  

৫.২.৬ ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছেররঅজ ȟন/কম ȟকা˅/কায ȟɈম 

(১) ӏিম আপীল ǯবােড ȟর ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছেরর ৪৬৭ɪমামলা িন̑িʯ করা হেয়েছ; 

(২) ই-ǯকইস Ζােনজেম˂, ই-লাইেɝরী, ই-তΐ ভা˅ার ǰতির, ই-ফাইিলং িসে̙ম কায ȟɈম 
চাӗকরণ; 

(৩) ɛােয়ািগক ɛিশɻণ ɛদান, (ӏিম আপীল ǯবােড ȟর িবʗ িবচারকগণ কҸȟক সেরজিমেন সকল 
অিতিরɳ িবভাগীয় কিমশনার (রাজ·), ǯজলা ɛশাসক, অিতিরɳ ǯজলা ɛশাসক (রাজ·), সহকারী কিমশনার 
(ӏিম)-ǯদর িনেয় িবভাগীয় ও ǯজলা পয ȟােয়র িনিবড় ɛােয়ািগক ɛিশɻণ ɛদানএবং ̶নগত মানস˫ˑ 
িবচারিক ǯসবা ɛদান িনি̃ত করা হেয়েছ; 

(৪) ǯচয়ারΖান ও সদΝӍˍ কҸȟক ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছের অিতিরɳ ǯজলা ɛশাসক (রাজ·) 
আদালত/অিফস এবং উপেজলা সহকারী কিমশনার (ӏিম)-এর আদালত/অিফস িনিবড় পিরদশ ȟণ ও অӂবীɻণ 
ও Ӓলায়ন করা হেয়েছ এবং এেত জনগেণর িবচািরক ǯসবার মান উেʯারʯর Ӎিʺ হেয়েছ;  

(৪) Annual Performance Agreement এর লɻɇমাɖা অজ ȟন। 
  

৫.২.৭ অিডট আপিʯ সংɈাˉ তΐ 
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ǯটিবল ৫.৫: ӏিম আপীল ǯবােড ȟর অিডট আপিʯ 

মˈণালয়/সং̝ার 
নাম 

অিডট 
আপিʯর 
সংা 

টাকার 
পিরমাণ 
(লɻ 

টাকায়) 

ɝডসীেট 
জবােবর 
সংা 

িন̑িʯর 
সংা 

মˉΕ 

ӏিম আপীল ǯবাড ȟ ১৯ ৪৩.১৭ ০৯ নাই ǯপি˅ং ১৯ɪ অিডট িন̑িʯর ɛেচ̌া চলেছ। 
 

৫.২.৮ ভিবΜৎ পিরক˾না 
 

ӏিম আপীল ǯবাড ȟ ২০১৯-২১ সাল ǯময়াদী ɛায় ১৬০ ǯকাɪ টাকাɛাɮিলত Εেয় সћণ ȟ িজওিব 
অথ ȟায়েন “এ̙াবিলিশং ইি˂েɊেটড িডিজটাল ǯনটওয়াক ȟ ইন িদ ǯকইস এি˚েকশনΖােনজেম˂ িসে̙ম অব 
অল Ιা˅ ǯরিভিনউ আদালত অব বাংলােদশ” [Establishing Integrated Digital 
Network in the Case Application Management System (CAMS) of 
All Land & Land Revenue Adalats of Bangladesh (LALRAB)]-শীষ ȟক 
ɛকে˾রিডিপিপর সকল ɛাথিমক ɛশাসিনক আӂ̎ািনকতা স˫াদন কের পিরক˾না কিমশেনর যথাযথ 
কҸȟপেɻর অӂেমাদেনর জΓ ǯɛরণ করা হেয়েছ। 
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৫.৩ ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖েরর 

৫.৩.১ সংিɻ˖ ইিতহাস 

বʊীয় ɛজা·͉ আইেনর (১৮৮৫) অধীন ӏিমর মািলকানা স˫িকȟত Ζাপ ও খিতয়ান ɛণয়ন কাজ 
পিরচালনার লেɻɇ ১৮৮৮ সােল ӏিম ǯরকড ȟ দ˖র নােম ǯকালকাতায় একɪ ·তˈ দ˖র গঠন করা হয়। তখন 
জিরপ কাজ সােভ ȟ অব ইি˅য়ার উপর Γ̜ িছল। ১৯১৯ সাল হেত Department of Land 
Record নােম পিরবিত ȟত হয়। ১৯৪৭ সােল ǯদশ িবভােগর পরবত̭ সমেয় ১৯৫৩ সােল বত ȟমান ̝ােন 
(ǯতজগϲও) এ পিরদ˖রɪ ̝ানাˉর করা হয়। কােলাপিরɈমায় ১৯৭৫ সাল ǯথেক তা ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ 
অিধদ˖র িহেসেব কায ȟɈম চািলেয় ǯগেলও অΑাবিধ আӂ̎ািনকভােব এেক অিধদ˖র ǯঘাষণা করা হয়িন। 
১৯৫৩ সােল বত ȟমান অব̝ােন ̝ায়ীভােব ̝ানাˉেরর পর ১৯৭৪ সাল পয ȟ̄  এর অিফস ɛধান িছেলন একজন 
উপসিচব এবং ১৯৭৫ সাল হেত ১৯৯১ সাল পয ȟ̄  একজন Ӕɽ-সিচব এর ɛধান িহেসেব দািয়͉ পালন কেরন। 
১৯৯১ সাল হেত বত ȟমান সময় পয ȟ̄  অিতিরɳ সিচবগণ এ অিধদ˖েরর অিফস ɛধান িহেসেব দািয়͉ পালন 
করেছন। পরবত̭েত ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖েরর মহাপিরচালেকর ǯɊড-১ পেদ উˑীত করা হেয়েছ।  
জিরেপর কাজ ӏিম ǯরকড ȟ দ˖েরর উপর Γ̜ হয় এবং এɪ ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ পিরদ˖র িহসােব Ͱপাˉিরত 
হয়। ১৯৭৫ সােলর ǯফ͜য়ারী মােস জািতর িপতা বʊবт ǯশখ ӑিজӋর রহমান এেক অিধদ˖ের উˑীত কেরন 
এবং এɪর নামকরণ করা হয়। িডপাট ȟেম˂ অব Ιা˅ ǯরকড ȟস এ˅ সােভ ȟ।  

৫.৩.২ ͱপক˾ ও অিভলɻɇ  

 Ͱপক˾ (Vision) - জনবাːব ӏিম মািলকানা তΐ ɛিত̎া। 

 অিভলɻɇ (Mission) - দɻ, ɛӔিɳিনভ ȟর ও ǯটকসই ӏিম জিরপ Εব̝াপনার মাΒেম ӏিম 
মািলকেদর সɬক মািলকানা তΐ িনি̃তকরণ। 

৫.৩.৩ কায ȟাবলী 

১. িডিজটাল পিʺিতেত সমɊ ǯদেশর ɛিতɪ ǯমৗজার ·͉িলিপ ও ǯমৗজা Ζাপ ɛণয়ন।   
২. ɛণীত ·͉িলিপ ও  ǯমৗজাΖাপ সংরɻণ ও সরবরাহকরণ। 
৩. পয ȟায়Ɉেম সকল ǯমৗজায় িজওেডɪক কেˁাল পেয়˂ ̝াপন । 
৪. ӏিম জিরেপর সােথ সংি̈̌ কম ȟকত ȟা-কম ȟচারীেদর ɛিশɻণ ɛদান। 
৫. িবিসএস (ɛশাসন), (Ӆিলশ), (বন), (ǯরলওেয়) কɇাডারӏɳ  কম ȟকত ȟা ও িবচার িবভাগীয় 

কম ȟকত ȟােদর সােভ ȟ ও ǯসেটলেম˂ ɛিশɻণ ɛদান। 
৬. আˉজ ȟািতক সীমানা িপলার িনম ȟাণ, Ӆণঃিনম ȟাণ, সংরɻণ ও ǯমরামত। 
৭. আˉজ ȟািতক ǯযৗথ সীমানা সে˰লন অӂ̎ান এবং ǯযৗথভােব আˉজ ȟািতক সীমানা পিরদশ ȟন। 

 

৫.৩.৪ জনবল 

ǯটিবল ৫.৫: ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖েরর জনবল 

Ɉিমক 
নং 

দ˖েরর নাম ǯɢণী মИরীҍত কম ȟরত ӚΓ 

১ অিধদ˖র ১ম ǯɢণী (কɇাডার) ১১ ৮ ৩ 
১ম ǯɢণী নন-কɇাডার ৪ ২ ২ 

২য় ǯɢণী ৬ ২ ৪ 
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Ɉিমক 
নং 

দ˖েরর নাম ǯɢণী মИরীҍত কম ȟরত ӚΓ 

৩য় ǯɢণী ২৪৮ ১৬৮ ৮০ 
৪থ ȟ ǯɢণী ৭১ ৬৩ ৮ 

২ ǯজানাল ǯসেটলেম˂ অিফস ১ম ǯɢণী (কɇাডার) ৪৮ ১৯ ২৯ 
১ম ǯɢণী নন-কɇাডার ১০ ৬ ৪ 

২য় ǯɢণী ১৯ ০ ১৯ 
৩য় ǯɢণী ১৭১ ৬৭ ১০৪ 
৪থ ȟ ǯɢণী ১০৯ ৭০ ৩৯ 

 
Ɉিমক 
নং 

দ˖েরর নাম ǯɢণী মИরীҍত কম ȟরত ӚΓ 

 উপেজলা ǯসেটলেম˂ অিফস ১ম ǯɢণী নন-কɇাডার ৪০৯ ২২০ ১৮৯ 
২য় ǯɢণী ৬১৮ ৮৮ ৫৩০ 
৩য় ǯɢণী ৩৬৯৯ ১০৫৪ ২৬৪৫ 
৪থ ȟ ǯɢণী ১৬৪৫ ৬৩৬ ১০০৯ 

৩. 
 
 

িদয়ারা অপােরশন ১ম ǯɢণী (কɇাডার) ৫ ২ ৩ 
১ম ǯɢণী নন-কɇাডার ১ ১ ০ 
২য় ǯɢণী ৪০ ৪ ৩৬ 
৩য় ǯɢণী ৪৯ ২০ ২৯ 
৪থ ȟ ǯɢণী ১১ ৬ ৫ 

৪. ǯসেটলেম˂ ǯɛস ১ম ǯɢণী (কɇাডার) ১ ১ ০ 
১ম ǯɢণী নন-কɇাডার ২৬ ১ ২৫ 
২য় ǯɢণী ৪ ০ ৪ 
৩য় ǯɢণী ২৪৩ ২১ ২২২ 
৪থ ȟ ǯɢণী ২৫ ১৪ ১১ 
ǯমাট ৭৪৭৩ ২৪৭৩ ৫০০০ 

ǯসেটলেম˂ ǯɛেস উ͏ৃʯ িকͤ কম ȟরত ২০২  
সব ȟেমাট ২৬৭৫  

 

৫.৩.৫ মানব স˫দ উˑয়ন (ɛিশɻণ) 

ǯদেশর অভɇˉের ɛিশɻণ (০১ ҟলাই ২০১৮ ǯথেক ৩০ ҟন ২০১৯ পয ȟ̄ ) 

ǯটিবল ৫.৬: ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖েরর ɛিশɻণ 

ɛিশɻণ কম ȟӠিচর ǯমাট সংা মˈণালয় এবং আওতাধীন সং̝ াসӒহ ǯথেক অংশɊহণকারীর 
সংা (অিধদ˖র) 

১ ২ 
৩৬ɪ ৭৭৫ জন  
 

৫.৩.৬ ২০১৮-১৯ অথ ȟ-বছেরর অজ ȟন/কম ȟকা˅/কায ȟɈম 

ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖েরর ɛধান দািয়͉ ӏিমর িনӎ ȟল ·͉িলিপ ɛͼত, অভɇˉরীণ সীমানা 
িবেরাধ িন̡িʯ এবং আˉজ ȟািতক সীমাˉ রɻণােবɻণ। এ সকল উেʸΚ সাধেনর িনিমʯ অিধদ˖রেক 
সাংবাৎসিরক অΓাΓ কায ȟাবলী স˫াদন করেত হয়। ত˰েΒ মাঠ জিরপ তথা িকে̜ায়ােরর মাΒেম ǯমৗজা 
Ζাপ ɛͼত, তসিদক-আপিʯ-আপীল ǯশেষ খিতয়ােনর ʹʺিলিপ ɛͼত কের ӑɘেণর জΓ ǯɛরণ, ӑɘণেশেষ 



 

97 

Қড়াˉ ɛকাশনা, ǯগেজট িবʗি˖ এবং ɛণীত ·͉িলিপ ǯজলা ɛশাসক ও অΓাΓ কҸȟপেɻর িনকট হ̜াˉর 
করার মΒ িদেয় জিরপ কােজর সমাি˖ ঘেট।  

২০১৮-১৯ বছের সারােদেশ ৬ শত ৫০ɪ ǯমৗজার Қড়াˉ যϲচ সমা˖ হেয়েছ এবং ৭ লɻ ৫০ হাজার 
খিতয়ােনর ʹʺকিপ ɛͼত করা হেয়েছ। এ সমেয় িবিভˑ ǯজান হেত ǯɛিরত ১০ লɻ ৪২ হাজার, খিতয়ােনর 
তΐ ǯসেটলেম˂ ǯɛেসর কি˫উটার িসে̙েম এিˁ করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ ȟ-বছের খিতয়ান ӑɘণ করা 
হেয়েছ ৭ লɻ ৪২ হাজার  এবং Ζাপ ӑɘণ করা হেয়েছ ৩ লɻ ২৬ হাজার। এ সমেয় ২০০০ ǯমৗজার Қড়াˉ 
ɛকাশনা ǯদয়া হেয়েছ এবং কҸȟপেɻর িনকট হ̜াˉিরত হেয়েছ ৩ হাজার ৫ শত  ǯমৗজার ·͉িলিপ (খিতয়ান 
ও ǯমৗজা Ζাপ)। এ ছাড়া, জনগেণর জΓ ǯসবা সহজলভɇ ও উ˰ ুɳকরেণর অংশ িহেসেব ১ ǯকাɪ ৪৬  লɻ  
আর.এস. খিতয়ান ওেয়বসাইেট আপেলাড কের উ˰ɳু করা হেয়েছ।   ২০১৮-২০১৯ অথ ȟ বছের িবিভˑ ǯজান 
ǯথেক ɛা˖  ২ লɻ ৯ শত ৮৩ɪ ǯমৗজা Ζাপ  ̖ɇান কের আপেলাড করা হেয়েছ। 

অভɇˉরীণ সীমানা িবেরােধর মেΒ আˉ:উপেজলা,আˉ:ǯজলা িবেরাধসӒহ িন̑িʯ করা অিধদ˖েরর 
অΓতম দািয়͉ ২০১৮-১৯ অথ ȟবছের বাˍরবান (নাইংছিড়) - কɼবাজার (রাӑ) এবং নারায়ণগʛ 
(ǯসানারগϲ) – ӑি˓গʛ (ӑি˓গʛ সদর) ǯজলাসӒেহর মΒকার ২ɪ আˉঃেজলা সীমানা িবেরাধ িন̡িʯ কের 
ǯজলা ɛশাসকেদর িনকট Ӌিঝেয় ǯদয়া হেয়েছ। আˉজ ȟািতক সীমাˉ রɻণােবɻেণর অংশ িহেসেব ২০১৮-১৯ 
অথ ȟবছের বাংলােদশ-ভারত ১ɪ ǯযৗথ সীমাˉ সে˰লন অӂি̎ত হেয়েছ। এ ছাড়াও ২০১৮-১৯ অথ ȟবছের  ১২ɪ 
ǯযৗথ সীমাˉ পিরদশ ȟন এবং ৪৫০ɪ িবিভˑ ধরেণর সীমাˉ িপলার ǯমরামত করা হেয়েছ। 

ɛশাসিনক উে̂খেযাΌ কায ȟাবলীর মেΒ ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖রেক আӂ̎ািনকভােব অিধদ˖র 
ও অিধদ˖র ɛধানেক 'Head of the Department' ǯঘাষণার কাজ স˫ˑ হেয়েছ। ২০১৮-১৯ 
অথ ȟ-বছের অিধদ˖েরর অভɇˉরীণ ɛিশɻেণর অংশ িহেসেব ৬০০ জন কম ȟকত ȟা কম ȟচািরেক িবিভˑ িবষেয় 
ɛিশɻণ ɛদান করা হেয়েছ এবং একই সমেয় ১৩৯ জন িবিসএস কɇাডার  ও বাংলােদশ ҟিডিসয়াল সািভ ȟস 
কম ȟকত ȟােক 'সােভ ȟ এ˅ ǯসেটলেম˂ ɛিশɻণ' ɛদান করা হেয়েছ। 

২০১৮-১৯ অথ ȟবছের অিধদ˖েরর ৯০ ভাগ নিথ ই-ফাইিলংেয়র মাΒেম িন̑িʯ করা হেয়েছ। 
অেকেজা ǯঘািষত ৩ɪ গাড়ী িনলােম িবɈয় এবং নҶন গাড়ী ͏ারা তা ɛিত̝াপন করা হেয়েছ। অিধদ˖েরর 
সকল তΐ ওেয়বসাইেট িনয়িমত আপেলাড করা হেʑ। 'ӏিম ভবন িনম ȟাণ' ɛকে˾র অধীেন ӏিম ভবন 
িনম ȟােণর কাজ এ পয ȟ̄  ৫০ ভাগ সমা˖ হেয়েছ। ǯকািরয়া সরকােরর ইিডিসএফ (Economic 
Development Cooperation Fund)তহিবেলর অথ ȟায়েন ৩ ৫১ ǯকাɪ ৮৬ লɻ ২২ হাজার 
টাকা Εেয় িডিজটাল Ιা˅ Ζােনজেম˂ িসে̙ম (‘Digital Land Management 
System(DLMS)’ɛকে˾র বা̜বায়ন কাজ চলমান এবং ɛায় ১২ শত ৩১ ǯকাɪ টাকা সরকাির 
অথ ȟায়েন ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ̟ েরর িডিজটাল জিরেপর সɻমতা Ӎিʺ শীষ ȟক একɪ ɛক˾ ɛ̜াব 
কҸȟপেɻর Қড়াˉ অӂেমাদেনর অেপɻায় আেছ। 

৫.৩.৭ ২০১৮-২০১৯ অথ ȟ বছেরর ɛধান অজ ȟনসӒহ 

১. ১০.১৫ লɻ খিতয়ান ӑɘণ। 
২. ১২.৫০ লɻ খিতয়ান রাজ· কҸȟপেɻর িনকট হ̜াˉর। 
৩. িডিজটাল জিরেপর িভিʯ ̝াপেনর জΓ ৪৫০ɪ িজওেডɪক কেˁাল পেয়˂ ̝াপন। 
৪. ২০০ɪ ǯমৗজার িডিজটাল জিরপ স˫ˑ। 
৫. সােভ ȟ এ˅ ǯসেটলেম˂ ɛিশɻণ ǯকােস ȟর মাΒেম ২০০ জন িব,িস,এস কɇাডারӏɳ ও ҟিডিসয়াল 

সািভ ȟস কম ȟকত ȟােদর ɛিশɻণ এবং ২৬ɪ ɛিশɻণ ǯকাস ȟ/কম ȟশালার মাΒেম ৩৮০ জন 
কম ȟকত ȟা/কম ȟচারীেক িবিভˑ ɛিশɻণ। 
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৫.৩.৮ অিডট আপিʯ 

অিডট আপিʯ সংɈাˉ তΐ (০১ ҟলাই ২০১৮ ǯথেক ৩০ ҟন ২০১৯ পয ȟ̄ ) 

ǯটিবল ৫.৭: ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖েরর অিডট আপিʯ 

Ɉিমক 
নং 

মˈণালয়/িবভাগসӒেহর 
নাম 

অিডট আপিʯ ɝডিশেট 
জবােবর 
সংা 

িন̑িʯҍত অিডট 
আপিʯ 

অিন̑ˑন অিডট 
আপিʯ 

সংা টাকার 
পিরমাণ 
(ǯকাɪ 
টাকায়) 

সংা টাকার 
পিরমাণ 
(ǯকাɪ 
টাকায়) 

সংা টাকার 
পিরমাণ 
(ǯকাɪ 
টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
১. ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ 

অিধদ˖র 
৭৪ ৭৫.৯৯৫৩ ৭৪ ২২ ১.৬৫৭৫ ৫২ ৭৪.৩৩৭৮ 

২. ǯজানাল ǯসেটলেম˂ 
অিফসসӒহ 

৪৭২ ০.০৫৯০ ৪৭২ ৩২৪ ০.০২৭৯ ১৪৮ ০.৩১১ 

ǯমাট ৫৪৬ ৭৬.০৫.৪৩ ৫৪৬ ৩৪৬ ১.৬৮৫৪ ২০০ ৭৪.৩৬৮৯ 
 

৫.৩.৯ ভিবΜৎ পিরক˾না 

ӏিম জিরপ িডিজটাইেজশেনর কায ȟɈম হােত ǯনয়া হেয়েছ। িনেয়াগ িবিধমালা জনɛশাসেনর 
অӂেমাদনɈেম ɛণয়েনর মাΒেম সকল ӚΓ পদ ӆরণ কের এবং ɛিশিɻত কের অিধদ˖েরর কায ȟɈেম 
গিতশীলতা আনয়ন করার পদেɻপ Ɋহণ করা অনলাইন িরিভশনাল ǯসেটলেম˂ খিতয়ান (RSK) 
িসে̙মৈতরীকরা।এҧআই ɛকে˾ সহায়তায় বাংলােদেশর সকল ǯজলার জনগেণর ǯদাড়েগাড়ায় অনলাইেন 
খিতয়ান ɛদশ ȟন করা হেব। ভারেতর সােথ ৪ɪ ǯসɰেরর িবΑমান সীমানা িপলার Ӆনঃিনম ȟাণ/ǯমরামেতর ǯযৗথ 
কম ȟӠচী ɛণয়ন ও তা বা̜বায়ন করার উেΑাগ ǯনয়া। ǯরকড ȟ ও জিরপ সংɈাˉ কাির̲লাম ɛিশɻণ মিডউেল 
সংেযাজেনর পিরক˾না। এতদ Εিতত তΐ ɛӔিɳ সӓʺ ও Ӕেগাপেযাগী ধারনা ǯযমন-ӟশাসন, ই-গভ ȟেন˓, 
গণখােত Ɉয়নীিত, বাজট ɛণয়ন ইতɇািদ িবষয় অˉӏ ȟɳ কের ɛিশɻণ কাির̲লাম ǰতরী করা ও বা̜বায়েনর 
পিরক˾না। ২০১৮-২০১৯ ǯময়ােদ ҟিডিসয়াল সািভ ȟস এবং িব,িস,এস কɇাডারӏɳ ǯমাট৫০০জন 
কম ȟকত ȟা/কম ȟচারীেক ɛিশɻণ ɛদােনর লɻɇমাɖা িনধ ȟারণ করা হেয়েছ। আҿিনক যˈপািত সংɊহ করণ, সােভ ȟ 
ও ǯসেটলেম˂ ɛিশɻেণর ̝ায়ী একােডিম িনম ȟাণ, ӏিমভবন, আবািসক ভবন িনম ȟাণ এবং ২০ɪ ǯজানাল 
ǯসেটলেম˂ অিফস ভবন িনম ȟােণর পিরক˾না আেছ। 
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ছিব ৫.২: ‘ӏিম জিরপ কায ȟɈেমর চɇােলʛসӒহ ও উʯরেণ করনীয়’ শীষ ȟক এক িদেনর কম ȟশালার 

১৫ ǯম, Ӌধবার ২০১৯ তািরেখ ‘ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖েরর উেΑােগ রাজধানীর ǯতজগϲওেয় অবি̝ত অɖ অিধদ˖েরর 
ɛধান কায ȟালেয়র ɛিশɻণ হেল অӂি̎ত ӏিম জিরপ ও ǯরকড ȟ Εব̝াপনায় অিধকতর গিতশীলতা আনয়েন ‘ӏিম জিরপ 

কায ȟɈেমর চɇােলʛসӒহ ও উʯরেণ করনীয়’ শীষ ȟক এক িদেনর কম ȟশালার উে͏াধনী অӂ̎ােন ɛধান অিতিথ িহেসেব উপি̝ত 
িছেলন মাননীয় ӏিমমˈী সাইӈʕামান ǯচৗҿরী, এমিপ। 
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৫.৪ ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকˌ (এলএɪিস) 

৫.৪.১ ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকেˌর পটӏিম 
 

ӏিম Εব̝াপনার সােথ স˫ɳৃ জনবলেক ɛিশɻেণর মাΒেম দɻ জনশিɳ িহেসেব গেড় ǯতালার 
লেɻɇ ӏিম মˈণালয় কҸȟক ১৯৮৭ সােল “ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ কম ȟӠিচ” নােম একɪ কম ȟӠিচ Ɋহণ করা 
হয়। ɛথম দফায় কম ȟӠিচর ǯময়াদ িনধ ȟারণ করা হয় ১৯৮৭-৮৮ ও ১৯৮৮-৮৯ অথ ȟবছর। ʹͰেত গণভবন, 
ǯশেরবাংলানগর, ঢাকায় এর কায ȟɈম পিরচািলত হেত থােক। পরবিত ȟেত কম ȟӠিচর ǯময়াদ ১৯৮৯-৯০ এবং 
১৯৯০-৯১ অথ ȟবছর পয ȟ̄  Ӎিʺ করা হয় এবং ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ, ১৪১-১৪৩ মিতিঝল বািণিজɇক এলাকা, 
ঢাকায় এর কায ȟɈম পিরচািলত হেত থােক। কম ȟӠিচরেময়াদ Ӆনরায় ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ অথ ȟ বছর পয ȟ̄  
Ӎিʺ করাহয়। ইেতামেΒ ӏিম Εব̝াপনার ǯɻেɖ ɛিশɻেণর ̶Ͱ͉ অӂধাবন কের সরকার “ӏিম ɛশাসন 
ɛিশɻণ কম ȟӠিচ” ǯক ̝ায়ীͱপ ǯদয়ার িসʺাˉ Ɋহণ কের। এ লেɻɇ “ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ কম ȟӠিচ” ০১-০৬-
১৯৯৩ তািরখ হেত রাজ· বােজেট ̝ানাˉিরত হেয় “ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকˌ” নামকরণ হয়। ǯস সময় 
ǯথেক ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকেˌর কায ȟɈম ӏিম মˈণালেয়র িনজ· ভবন ৩/এ নীলেɻত, কাটাবন, ঢাকা-
১২০৫ এ পিরচািলত হেয়েছ। ২০১৩ সাল হেত ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকˌ, এর িনজ· ভবন, নীলেɻত, 
কাটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ এ Ӎহʯর পিরসের ɛিশɻণ কায ȟɈম পিরচালনা করেছ। 

৫.৪.২ ͱপক˾ ও অিভলɻɇ  

 িমশন: বাংলােদেশর ǯটকসই উˑয়ন ও ӟশাসন িনি̃তকরেণর জΓ ӏিম Εব̝াপনার উৎকষ ȟ 
সাধন। 

 িভশন: ӏিম Εব̝াপনায় স˫ ৃɳ মানবস˫েদর ǯযাΌতা ও দɻতা উˑয়েনর মাΒেম গিতশীল ӏিম 
Εব̝াপনা িনি̃তকরণ। 

৫.৪.৩ কায ȟাবলী  

ӏিম মˈণালয় কҸȟক অӂেমািদত বািষ ȟক ɛিশɻণ কম ȟӠিচর আওতায় ǯকˌকҸȟকিবিভˑেময়ােদ ӏিম 
Εব̝াপনা ɛিশɻণ ǯকােস ȟর আেয়াজন করা হয়। ǯকাস ȟ̶ েলা িন˨ͱপঃ  

১) উʎতর ӏিম Εব̝াপনা ɛিশɻণ ǯকাস ȟ: িবিসএস (ɛশাসন) কɇাডােরর উপেজলা িনব ȟাহী কম ȟকত ȟা, 
অিতিরɳ ǯজলা ɛশাসক (রাজ·/সািব ȟক/এলএ/িশɻাওআইিসɪ) ও অিতিরɳ ǯজলা Ζািজে̘ট এবং িবিসএস 
Ӆিলশ কɇাডােরর অিতিরɳ Ӆিলশ ӟপার পয ȟােয়র কম ȟকত ȟাগেণর জΓ এ ɛিশɻণ ǯকােস ȟর আেয়াজন করা 
হয়।  

২) ǯবিসক ӏিম Εব̝াপনা ɛিশɻণ ǯকাস ȟ: সহকারী কিমশনার (ӏিম) গণেক পদায়েনর ӆেব ȟ ӏিম 
Εব̝াপনার ǯমৗিলক িবষয়ািদ স˫েক ȟ অবিহতকরেণর িনিমʯ এ ɛিশɻণ ǯকাস ȟ আেয়াজন করা হয়।এɪ৩০ 
(িɖশ) িদন ǯময়াদী ǯকাস ȟ িহেসেব অӂেমািদত আেছ। 

৩) ӏিম Εব̝াপনা ɛিশɻণ ǯকাস ȟ: িবিসএস (ɛশাসন) কɇাডােরর সহকারী কিমশনার, সহকারী 
কিমশনার (ӏিম), আর.িড.িস, িজিসও এবং িবিসএস Ӆিলশ কɇাডােরর সহকারী Ӆিলশ ӟপারগেণর জΓ এ 
ɛিশɻণ ǯকাস ȟ আেয়াজন করা হয়।  
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৪) ӏিম অিধɊহণ িবষয়ক ɛিশɻণ ǯকাস ȟ: ӏিম অিধɊহণ কম ȟকত ȟা এবং অিতিরɳ ӏিম অিধɊহণ 
কম ȟকত ȟােদর জΓ এ ɛিশɻণ ǯকােস ȟর আেয়াজন করা হয়। 

৫) িবেশষ ӏিম Εব̝াপনা ɛিশɻণ ǯকাস ȟ: ӏিম মˈণালয় ও এর দ˖রসং̝ার কম ȟকত ȟা ও /
কম ȟচারীগেণর (কাӂনেগা, সােভ ȟয়ার, ইউিনয়ন ӏিম সহকারী কম ȟকত ȟা/ ӏিম উপ-সহকারী কম ȟকত ȟা,  নামজারী 
সহকারী, ǯবʙ সহকারী, রাজ· সহকারী, অিফস সহকারী) জΓ এ ɛিশɻণ ǯকাস ȟ আেয়াজন করা হয়।  

৬) ǯবিসক কি˫উটার ǯকাস ȟ: ӏিম মˈণালয় ও এরঅধীন দ˖রসং̝ায় কম ȟরত কম ȟকত ȟা ও /
কম ȟচারীগেণর জΓ এ ɛিশɻণ ǯকাস ȟ আেয়াজন করা হয়। 

৭)  ǯজলা ও িবভাগ পয ȟােয় “ӏিম Εব̝াপনা ɛিশɻণ ǯকাস ȟ” নােম ইউিনয়ন ӏিম সহকারী কম ȟকত ȟা/ 
উপ-সহকারী ӏিম কম ȟকত ȟা, নামজারী সহকারী, সাɪ ȟিফেকট সহকারী, সােভ ȟয়ার ও অিফস সহকারীসহ 
সমপয ȟােয়র কম ȟকত ȟা/ কম ȟচারীেদর জΓ ১ স˖াহΕাপী ɛিশɻণ ǯকােস ȟর আেয়াজন করা হেয় থােক। 

এছাড়া ǯকˌ কҸȟক িনে˨াɳ কায ȟɈম পিরচালনা করা হয়:- 

(ক) ǯকাস ȟেক Ӕেগাপেযাগী করার জΓ নҶন বছেরর ʹͰেত ǯকাস ȟ কাির̲লাম িরিভউ কম ȟশালার 
আেয়াজন করা হয়। 

খ) এসিডিজসহ িবিভˑ সমসামিয়ক িবষেয় ǯগালেটিবল আেলাচনা/ǯসিমনার আেয়াজন করা হয়। 

গ) িডস˂ɇা˂লািন ȟং : িবভাগীয় ও ǯজলা পয ȟােয় ɛিশɻণ কােল ǯযসব িবষেয় উপӔɳ বɳা পাওয়া 
যায়না ǯসসব ǯɻেɖ ǯকˌ ǯথেক িভিডও কনফােরি˓ং এর মাΒেম কিতপয় িবষেয় ǯসশন ǯনয়া হেয় থােক। 

৫.৪.৪ গণকম ȟচারীর সংা 

ǯটিবল ৫.৮: ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকেˌর জনবল 

Ɉিম
ক নং 

পদবী অӂেমািদত পদ কম ȟরত 

১ পিরচালক ১ ১ 
২ উপ-পিরচালক ২ ২ 
৩ সহকারী পিরচালক ৫ ৫ 
৪ ɛকাশনা কম ȟকত ȟা ১ -- 
৫ সহকারী ǯɛাɊামার ১ -- 
৬ ǯহাে̙ল ӟপার ১ -- 
৭ সহকারী লাইেɝরীয়ান ১ -- 
৮ ɛধান সহকারী ১ ১ 
৯ িহসাব রɻক ১ ১ 
১০ কি˫উটার অপােরটর ১ ১ 
১১ লাইেɝরী সহকারী কাম-কɇাটালগার ১ -- 
১২ সϲট-ӑɘাɻিরক-কাম-কি˫. অপােরটর ১ -- 
১৩ নািজর কাম কɇািশয়ার ১ ১ 
১৪ গাড়ীচালক ১ ১ 
১৫ অিফস সহকারী-কাম-কি˫. ӑɘাɻিরক ৩ ২ 
১৬ ইেলকিɑিশয়ান ১ -- 
১৭ কɇাশ সরকার ১ ১ 
১৮ অিফস সহায়ক ৬ ৫ 
১৯ িনরাপʯা ɛহরী ২ ১ 
২০ পিরʑˑতা কম̭ ১ ১ 
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Ɉিম
ক নং 

পদবী অӂেমািদত পদ কম ȟরত 

  আউটেসািস ȟং  
২১ ˚াͯার ০১ ০১ 

২২ িলফট Ζান ০১ ০১ 

২৩ বাӋিচ ȟ ০১ ০১ 

২৪ ɶাস এেটনেড˂ ০২ ০২ 

২৫ সহকারী বাӋিচ ȟ  ০১ ০১ 

২৬ িনরাপʯা ɛহরী ০১ ০১ 

২৭ ǯহাে̙ল বয় ০২ ০২ 

 সব ȟেমাট = ৪২ ৩২ 

 

৫.৪.৫ মানব স˫দ উˑয়ন (ɛিশɻণ) 

ǯকেˌ কম ȟরত কম ȟকত ȟা/কম ȟচারীেদরদɻতাӍিʺরলেɻɇজনɛশাসন মˈণালেয়র িনেদ ȟশনা অӂযায়ী 
ɛিত বছর ৬০ঘ˂াঅভɇˉরীণɛিশɻণ ɛদান করা হেয় থােক। 

৫.৪.৬ ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছেরর অজ ȟনসӒহ 

ক) ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকˌকҸȟক২০১৮-১৯অথ ȟ বছের িন˨বিণ ȟতভােব ɛিশɻণ ɛদান করা হেয়েছ। 

ǯটিবল ৫.৯: ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকেˌর জনবল 

Ɉ:নং ɛিশɻণাথ̭র পয ȟায় ɛিশɻণাথ̭র সংা ǯমাট 
০১ অিতিরɳ ǯজলা ɛশাসক (রাজ·/সািব ȟক/িশɻা/এলএওআইিসɪ) ও 

অিতিরɳ Ӆিলশ ӟপার 
২৬ 

০২ উপেজলা িনব ȟাহী কম ȟকত ȟা ২৬ 
০৩ সহকারী কিমশনার ২৫০ 
০৫ ইউিনয়ন ӏিম সহকারী কম ȟকত ȟা/উপ-ӏিম সহকারী কম ȟকত ȟা ও 

সমপয ȟােয়র কম ȟচারী 
২০৩৭ 

 সব ȟেমাট ২৩৩৯ জন 
 

খ) ɛিশɻণ ছাড়াও ǯযসব িবষেয় ǯযসব িবষেয় কম ȟশালা ও ǯসিমনার আেয়াজন করা হেয়েছ 

১) এসিডিজ িবষয়ক ǯগালেটিবল আেলাচনা; 

২) জাতীয় পাΎɈেম ӏিমসংɈাˉ িবষয় অˉӎ ȟিɳর ɛেয়াজনীয়তা িবষেয় ǯসিমনার আেয়াজন; এবং 

৩) ɛিশɻণ ǯকাস ȟ কাির̲লাম Ӕেগাপেযাগী করার লেɻɇ কম ȟশালা আেয়াজন; 

৪) “ͱপক˾ ২০২১ ও ২০৪১ বা̜বায়েন ӏিম Εব̝াপনার চɇােলʛ: উʯরেণর উপায়” শীষ ȟক 
কম ȟশালার আেয়াজন। 

িফ˹ িভিজট - সহকারী কিমশনার (ӏিম) গণ। 

খ) অবকাঠােমা ও উˑয়ন িবষয়ক অজȟন 

৪. ১৪২৮.৪০ লɻ টাকা Εেয় ҟলাই, ২০১৬ হেত ҟন, ২০১৯ ǯময়ােদ ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকেˌর 
৬̎ তলা ǯথেক ১২তম তলা পয ȟ̄  ঊ ȟ͓ӑখী স˩সারণ ɛক˾ বা̜বায়ন। 

গ) তΐ ɛӔিɳর ǯɻেɖ অজȟন 
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১. অনলাইন িভিʯক লাইেɝরী Ζােনজেম˂ িসে̙ম। 

২. অনলাইন ইনেভ˂রী Ζােনজেম˂ িসে̙ম। 

৩. ɛিশɻণাথ̭েদর অনলাইন ǯরিজে̘শন এবং ǯকাস ȟ কনেট˂স সরবরাহ। 

৪. ǯকান অিডট আপিʯ ǯনই। 

৫.৪.৬ ভিবΜৎপিরক˾না 

ক) ɛিশɻণসংɈাˉ 

১. ɛিত বছর ǯকেˌ ১২০০ জন কের ৫ বছের ǯমাট ৬০০০ জনেক ɛিশɻণ ɛদান করা হেব। 

২. বতȟমান চলমান পʺিতেত িবভাগীয় কিমশনােরর Εব̝াপনায় ৭ িবভােগ ১১২০ জন কের আগামী 
২ বছের ২২৪০ জনেক ɛিশɻণ ɛদান। 

৩. িবভাগীয় এলএɪিস’র কায ȟɈম চাӗ হওয়ার পর ɛিতবছর ৭ɪ িবভােগ ৪৯০০ জন কের ৩ বছের 
ǯমাট ১৪,৭০০ জনেক ɛিশɻণ ɛদান করা হেব। 

৪. ɛিত বছর ǯজলা পয ȟােয় ৪৮০জন কের ৫ বছের ǯমাট ২,৪০০ জনেক ɛিশɻণ ɛদান করা স˯ব 
হেব। 

৫. ɛিতɪ পাব ȟতɇ ǯজলায় পাব ȟতɇ ӏিম Εব̝াপনার উপর ǯহডΖান এবং ӏিম সংি̈̌ কম ȟচারীেদর 
িনেয় ɛিতবছর ২ɪ কের ɛিত বছের ২৪০জন কের ৫ বছের ǯমাট ১২০০জনেক ɛিশɻণ ɛদান করা হেব। 

খ) অবকাঠােমা ও উˑয়ন সংɈাˉ 

১. মাননীয় ɛধানমˈীর িনেদ ȟশনা ǯমাতােবক ঢাকা Εতীত ৭ɪ িবভােগ িবভাগীয় শহের “িবভাগীয় 
ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকˌ” ̝াপন। 

২. “ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ একােডমী আইন-২০১৯” ɛণয়ণ ӆব ȟক ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকˌেক 
“ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ একােডমীেত” ͱপাˉর করা। 

৩. ǯদেশর এবং ǯদেশর বাইেরর সমেগাɖীয় ɛিত̎ােনর সােথ অিভʗতা িবিনময় কের একােডিমেক 
তΐ ɛӔিɳ িনভ ȟর, Ӕেগাপেযাগী ও আҿিনকায়ন করা হেব। 

৪. ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকেˌ রাজ· বােজেটর বাইেরও সরকাির/আধাসরকাির/ ·ায়͉শািসত/ 
ǯবসরকাির ɛিত̎ােনর কম ȟকতȟাӍˍেক ·· ɛিত̎ােনর খরেচ ӏিম Εব̝াপনা সংɈাˉ ɛিশɻণ Ɋহেণর ӟেযাগ 
ӡি̌ করা হেব। 

গ) তΐɛӔিɳ সংɈাˉ 

১. ই-হািজরা ̝াপন। 

২. ই-লাইেɝরী ̝াপন। 

৩. ১ɪ Εাক আপ সাভ ȟার ̝াপন। 

৪. বােজট Εব̝াপনা সফটওয়ɇার চাӗকরা। 

৫. ডরিমটির Εব̝াপনা সফটওয়ɇার চাӗ করা। 
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ছিব ৫.৩: ǯবিসক ӏিম Εব̝াপনা ǯকােস ȟর উে͏াধনী অӂ̎ােন মাননীয় ӏিমমˈী  

মাননীয় ӏিমমˈী সাইӈʕামান ǯচৗҿরী কҸȟক ɛিশɻণ ǯকােস ȟর উে͏াধনী অӂ̎ােন িবেশষ অিতিথর বɳΕ ɛদােন ӏিম সিচব 
জনাব ǯমাঃ মাΞ ҜҼর রহমান পাটওয়ারী। এসময় উপি̝ত িছেলন ǯকেˌর পিরচালক জনাব ǯমাঃ আіল হাই।  
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৫.৫ িহসাব িনয়ˈক (রাজ·) এর দ˖র 

৫.৫.১ পটӏিম  
 

জিমদারী অিধɊহণ ও ɛজা·͉ আইন, ১৯৫০ এর ২য় অΒায় এবং মΒ ·ʮসӒহ ৪থ ȟ অΒােয় িবӗ˖ 
ǯঘাষনার পর রাজ· আদায় ও সরকাির ǯকাষাগাের ইহা জমা ɛদান িনি̃তকরেণর লেɻɇ অথ ȟবছরওয়ারী 
অিডটকায ȟ পিরচালনার Εাপাের িহসাব মহািনয়ˈক অপারগতা ɛকাশ করেল তৎকালীন ǯবাড ȟ অব ǯরিভিনউ ও 
রাজ· িবভাগ, িহসাব মহািনয়ˈক এবং অথ ȟ িবভাগ এর সােথ পামশ ȟɈেম অভɇˉরীণ িহসাব িনরীɻা সং̝া 
িহেসেব ১৯৫৪ সােল িহসাব িনয়ˈক (রাজ·) এর দ˖র ɛিত̎া করা হয়।  

৫.৫.২ ͱপক˾ ও অিভলɻɇ  

ͱপক˾ (Vision): দɻ, ·ʑ এবং জবাবিদিহতাӆণ ȟ ӟ̎ অভɇˉরীণ িনরীɻা Εব̝াপনা। 

অিভলɻɇ (Mission): দɻ, ·ʑ ও জবাবিদিহতাӒলক িনরীɻার মাΒেম আদায়ҍত রাজ· 
সরকাির যথাযথ খােত জমা ɛদান,  অথ ȟ আʲসাৎ ও অপচয় ǯরাধ করা এবং সরকাির স˫িʯর ӟ̎ 
Εব̝াপনা ও ·াথ ȟ সংরɻণ িনি̃তকরণ। 

 

৫.৫.৩ কায ȟাবলী 

িহসাব িনয়ˈক (রাজ·) দ˖র কҸȟক ӏিম মˈণালেয়র আওতাধীণ দ˖র/অিধদ˖র/ǯবাড ȟসহ রাজ· 
ɛশাসেনর মাঠ পয ȟােয়র Ζােনজেম˂ ও ǯসেটলেম˂ িবভােগর িন˨বিণ ȟত অিফসসӒেহর অথ ȟবছরওয়ারী আয়-
Εয় এর িনরীɻাকায ȟ স˫াদন কের থােকঃ  

 

১.  ǯজলা ɛশাসেকর দ˖েরর রাজ· শাখা, এলএ শাখা, অিপ ȟত ও পিরতɇɳ স˫িʯ শাখা এবং  

     উপেজলা ও ইউিনয়ন পয ȟােয়র ӏিম অিফসসӒহ ; 

২.  ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖র এবং এর অধীন̝ ǯজানাল ও উপেজলা ǯসেটলেম˂ অিফসসӒহ ; 

৩.  ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ এর অধীন̝ িবভাগীয় দ˖রসӒহ ; 

৪.  ӏিম আপীল ǯবাড ȟ ; 

৫.  ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকˌ ; 

৬.  ̶ʑɊাম ɛক˾ ; এবং 

৭.  ǯকাট ȟ অব ওয়াড ȟস (ভাওয়াল রাজ) এর কায ȟɈম। 
 

৫.৫.৪ মИিরҍত জনবল 
 

 িহসাব িনয়ˈক (রাজ·) দ˖েরর অগ ȟােনাɊাম অӂযায়ী জনবেলর পদওয়ারী িববরণ িনে˨ ɛদʯ হেলাঃ 
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ǯটিবল ৫.১০: িহসাব িনয়ˈক (রাজ·) দ˖েরর জনবল 

নং পেদর নাম ǯɢিণ মИিরҍত পদ সংা িবΑমান পদ সংা ӚΓ পদ 
সংা 

১ িহসাব িনয়ˈক (রাজ·) ১ম ǯɢিণ ০১ɪ ০১ɪ - 
২ সহকারী িহসাব িনয়ˈক (রাজ·) ১ম ǯɢিণ ১০ɪ ১০ɪ - 
৩ িহসাব তʮাবধায়ক (রাজ·) ২য় ǯɢিণ ৭৭ɪ ৭৫ɪ ০২ 
৪ িনরীɻক (রাজ·) ৩য় ǯɢিণ ৯০ɪ ৭৭ɪ ১৩ 
৫ সϲটিলিপকার-কাম-কি˫উটার অপােরটর ৩য় ǯɢিণ ০১ɪ ০১ɪ - 
৬ অিফস সহকারী-কাম-কি˫উটার ӑɘাɻিরক ৩য় ǯɢিণ ২০ɪ ১১ɪ ০৯ 
৭ গাড়ীচালক ৩য় ǯɢিণ ০১ɪ ০১ɪ - 
৮ অিফস সহায়ক ৪থ ȟ ǯɢিণ ৭৯ɪ ৭৫ɪ ০৪ 
সব ȟেমাট =  ২৭৯ɪ ২৫১ɪ ২৮ɪ 

 

৫.৫.৫ ɛিশɻণ 

২০১৮-১৯ অথ ȟবছের িহসাব িনয়ˈক (রাজ·) দ˖েরর ১৩৯ (একশত উনচি̂শ)জন কম ȟকত ȟা-
কম ȟচারীেক অিডট Εব̝াপনা, কি˫উটার, ɛশাসিনক কায ȟাবলী এবং ӏিম Εব̝াপনা িবষয়ক ɛিশɻণ ɛদান 
করা হেয়েছ।  

 

৫.৫.৬ পেদাˑিত ও িনেয়াগ 

ǯসে˔ͯর/২০১৮ মােস ৩য় ǯɢিণর অিফস সহকারী-কাম-কি˫উটার ӑɘাɻিরক পদ হেত িনরীɻক 
(রাজ·) পেদ ০৪(চার) জন ǯক পেদাˑিত ɛদান করা হেয়েছ এবং িডেসͯর/২০১৮ মােস ৪থ ȟ ǯɢিণর অিফস 
সহায়ক পেদ ১৭(সেতর) জনেক িনেয়াগ ɛদান করা হেয়েছ। 

৫.৫.৭ ২০১৮-১৯ অথ ȟ বছেরর অজ ȟন 

ӏিম মˈণালেয়র অভɇˉরীণ িহসাব িনরীɻা সং̝া িহেসেব িহসাব িনয়ˈক (রাজ·) দ˖র রাজ· 
ɛশাসেনর মাঠ পযােয় ȟর ǯসেটলেম˂ ও Ζােনজেম˂ িবভােগর রাজ·খাতӏɳ অিফেসর িনরীɻাকায ȟ স˫াদন 
ǯশেষ ২০১৮-১৯ অথ ȟবছের দািখলҍত িরেপাট ও আিথ ȟক সংি̈̌তার িববরণ িনে˨ ɛদʯ হেলাঃ 

 

ǯটিবল ৫.১১: ২০১৮-১৯ সেন রাজ· িহসাব িনরীɻার সােথ জিড়ত টাকার িবভাগ ওয়ারী িববরণ 

Ɉিমক নং িবভােগর নাম আʲসাৎҍত টাকার পিরমাণ রাজ· ɻিতর পিরমাণ 
১. ঢাকা িবভাগ, ঢাকা ২১,৫২,০২৩/- ১৯,৬৮,১১,৮৯৭/- 
২. ময়মনিসংহ িবভাগ,ময়মনিসংহ ২১,৭৫,২৩৫/- ২,৯০,৯৬,২৪৮/- 
৩. চʞɊাম িবভাগ, ̲িম̂া 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. রংӅর িবভাগ, রংӅর ৪৯,৫৪,৩৭৬/- ৩৪,৩২,৪০৩/- 
৭. বিরশাল িবভাগ, বিরশাল ৪,১৪,৯৩৮/- ৪২,৪২,০০২/- 
৮. Ҏলনা িবভাগ, Ҏলনা ১৬,২৯,৬৮৭/- ১৪,৮৫,৪১৭/- 
 সব ȟেমাট= ১,৭১,২০,৬৮৯/- ২৩৮,১৮,২৩,৯৫৮/- 

 

 

 

৫.৫.৮ অিডট আপিʯ ও িন̑িʯ 
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িহসাব িনয়ˈক (রাজ·) দ˖েরর ҟলাই/২০১৮ হেত ҟন/২০১৯ অথ ȟবছের Ζােনজেম˂,  ǯসেটলেম˂ 
এবং িভ,িপ িহসাবসӒেহর অিডট আপিʯ ও িন̑িʯর সংা িন˨ͱপঃ 

ǯটিবল ১২: িহসাব িনয়ˈক (রাজ·) দ˖েরর অিডট আপিʯ 

Ɉিমক নং অিডট আপিʯর সংা 
(বেকয়াসহ) 

িন̑িʯҍত অিডট আপিʯর সংা িন̑িʯҍত অিডট আপিʯর 
সােথ জিড়ত টাকার পিরমাণ 

১ ৪৫২০ ২১৫৭ ɪ  
৫,০৩,০৯,৬৯১/৫৪ 
 

 
 

৫.৫.৯ বািষ ȟক কম ȟস˫াদন ҙিɳ 

 

২০১৯-২০ অথ ȟ বছের জনাব ǯমাঃ মাΞ ҜҼর রহমান পাটওয়ারী, সিচব, ӏিম মˈণালয় এবং জনাব 
ǯমাঃ মিশউর রহামন, িহসাব িনয়ˈক (রাজ·) এর মেΒ বািষ ȟক কম ȟস˫াদন ҙিɳ ·াɻিরত হেয়েছ।  

 

৫.৫.১০ ভিবΜত পিরক˾না 

 

অথ ȟবছরওয়ারী অিডটকায ȟ স˫াদন এবং যথাসমেয় অিডট িরেপাট ȟ দািখল। অিডট আপিʯর জবাব 
তাৎɻিণকভােব পাওয়ার লেɻɇ অɖ দ˖েরর আওতাধীন ɛশাসিনক িবভাগীয় অিফসসহ ǯজলা পয ȟােয়র 
অিফেস আইɪ ǯনটওয়াক ȟ ̝াপন করা হেব। ইেতামেΒ িবভাগীয় অিফস ও ǯজলা পয ȟােয়র অিফেসর 
ওেয়বসাইট ǯখালা হেয়েছ। দা˖িরক িচɬপɖ ও অিডট িরেপাট ȟ অনলাইেন আদান ɛদােনর ভিবΜত পিরক˾না 
রেয়েছ। 
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পিরিশ̌ 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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পিরিশ̌ 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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পিরিশ̌ গ 

ӏিম মˈণালয় ও এর আওতাধীন দ˖র/সং̝ার অনলাইন ǯসবা সӒহ 

১। ӏিম মˈণালয় - minland.gov.bd 

   (ক) জাতীয় ӏিম তΐ ও ǯসবা কাঠােমা - land.gov.bd 

   (খ) ӏিম অিধকার ɛিতকার Εব̝াপনা - hotline.land.gov.bd 

   (গ) ӏিম মˈণালয় – ই লাইেɝির (ই Ӌক ǯপাট ȟাল) - ebook.minland.gov.bd 

   (ঘ) ӏিম মˈণালেয়র সামািজক ǯযাগােযাগ মাΒম - www.facebook.com/minland.gov.bd 

 

২। ӏিম সং̖ার ǯবাড ȟ - www.lrb.gov.bd 

৩। ӏিম আপীল ǯবাড ȟ - hwww.lab.gov.bd/ 

   (ক) ӏিম ǯকইস Ζােনজেম˂ িসে̙ম  - 137.59.48.75/blabdev/default.aspx 

   (খ) ӏিম আপীল ǯবাড ȟ ই লাইেɝির - 137.59.48.75/librarydev 

৪। ӏিম ǯরকড ȟ ও জিরপ অিধদ˖র - www.dlrs.gov.bd 

   (ক)িডিজটাল ǯরকড ȟͰম - http://drr.land.gov.bd/ 

৫। ӏিম ɛশাসন ɛিশɻণ ǯকˌ - www.latc.gov.bd 

৬। িহসাব িনয়ˈক (রাজ·) এর দ˖র - www.coa-revenue.gov.bd 

 

*জাতীয় ӏিম তΐ ও ǯসবা কাঠােমা – ‘land.gov.bd’ এর  এ˄েযড় এপ 
‘ӏিমেসবা(VumiSeba)’ ̶গল ǯ˚ ǯ̙াের আেছ।  

** জাতীয় ӏিম তΐ ও ǯসবা কাঠােমা - land.gov.bd এ ই-নামজাির ও আর এস খিতয়ান সহ 
যাবতীয় ӏিম ǯসবা সӒহ পাওয়া যায়। 

 

 

ӏিম ǯসবা হটলাইন - ১৬১২২ 

 


