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ছবি ৬.১: বিবনস্টার-ইন-ওশয়টিং বহশসশি োবয়ত্ব পালন ভূবিিন্ত্রীর োবয়ত্ব পালন ............................................ 139 

বচত্র ৬.২: ওআইবস সশেলশন িাংলাশেশের বিশেষ প্রবিবনবধ বহশসশি ভূবিিন্ত্রীর রযাগোন ................................. 139 
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মবলশষ অধ্যায়  

ভূমি িন্ত্রণাললয়ি িামতেংঘ পাবমলক োমভ িে অযাওয়াি ি-২০২০ অিিন 

  

ছমব I: িামতেংঘ পুিস্কাি অিিলনি মবষলয় িামতেলেি আন্ডাি সেলেটামি সিনালিললি পত্র 

 

ভূমি িন্ত্রণাললয়ি ই-নািিামি (ই-মিউলটশন) কায িেিটি সদলশ-মবলদলশ প্রশংমেত  লয়লছ এবং আন্তিিামতক ি লল দৃমি 

আকষ িণ কলিলছ। এ কালিি স্বীকৃমত ম লেলব বাংলালদশ প্রথিবালিি িত ‘Developing Transparent and 

Accountable Public Institutions’ (‘স্বে ও িবাবমদম মূলক েিকামি প্রমতষ্ঠালনি মবকাশ’) কযাটাগমিলত িামতেংলঘি 

িয িাদাপূণ ি ‘United Nations Public Service Award 2020' (‘িামতেংঘ পাবমলক োমভিে অযাওয়াি ি-২০২০’) অিিন 

কলিলছ।   

৫ জুন, ২০২০ তামিলে িামতেংলঘি অথ িননমতক ও োিামিক মবষয়ক মবভালগি আন্ডাি সেলেটামি সিনালিল ল্যয 

সেনমিন কর্তিক িামতেংলঘ মনযুক্ত বাংলালদলশি স্থায়ী প্রমতমনমি িাষ্ট্রদূত িাবাব ফামতিালক প্রদত্ত এক মিঠিি বিাত মদলয় 

আনুষ্ঠামনক ভালব ভূমি িন্ত্রণালয়লক িামতেংঘ পুিস্কাি অিিলনি মবষয়টি িানায় পিিাষ্ট্র িন্ত্রণালয়। এিপি, ১৬ জুন, ২০২০ 

তামিলে িামতেংঘ আনুষ্ঠামনকভালব মবিয়ী ৭টি সদলশি ৭টি প্রমতষ্ঠান মকংবা উলযালগি নাি সঘাষণা কলি। ২৩ জুন ২০২০ তামিে 

বাংলালদশ েিয় েন্ধ্যা ৭টায় (যুক্তিাষ্ট্র ইএেটি েিয় েকাল ৯টা) িামতেংঘ ভার্চিয়াল অনুষ্ঠালনি িলধ্য মদলয় 'ইউনাইলটি সনশনে 

পাবমলক োমভিে মদবে’ উদ যাপন কলি; এই অনুষ্ঠালন আন্ডাি সেলেটামি সিনালিল ল্যয সেনমিন বাংলালদশলক আনুষ্ঠামনকভালব 

অমভনন্দন িানান।  



XVII 

 

 

ছমব II: সকমবলনলট িাননীয় প্রিানিন্ত্রীলক অমভনন্দন ও শুলভো িামনলয় অমভনন্দন প্রস্তাব 

৮জুন, ২০২০ িাবরশখ জািীয় সংসে ভিশনর রকবিশনে কশে িবন্ত্রপবরষশের বিঠশক ভূবি িন্ত্রণালশয়র 'ইউনাইশের্ রনেনস 

পািবলক সাবভ িস অযাওয়ার্ ি-২০২০' অজিন করায় িাননীয় প্রধানিন্ত্রী রেখ হাবসনাশক আন্তবরক অবভনন্দন ও শুশভচ্ছা জাবনশয় একটি অবভনন্দন 

প্রস্তাি গৃহীি হয়। 
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ছমব III: িাননীয় প্রিানিন্ত্রী কর্তিক িাননীয় ভূমিিন্ত্রী োইফুজ্জািান সিৌধুিী ে  িন্ত্রণাললয়ি েবাইলক অমভনন্দন 

২৯ জুন ২০২০ িাবরশখ জািীয় সংসশে প্রস্তাবিি ২০২০-২১ অর্ িিছশরর িাশজশের ওপর সাধারণ আশলাচনায় অংে বনশয় িক্তব্য 

রেওয়ার সিয় িাননীয় প্রধানিন্ত্রী রেখ হাবসনা ভূবি িন্ত্রণালশয়র 'ইউনাইশের্ ন্যােনস পািবলক সাবভ িস অযাওয়ার্ ি-২০২০' অজিন করার জন্য 

ভূবিিন্ত্রী সাইফুজ্জািান রচৌধুরী, এিবপ, ভূবি িন্ত্রণালয় ও এর আওিাভুক্ত েপ্তর/সংস্থায় কি িরি গণকি িচারী সহ ই-বিউশেেন কায িক্রি সংবিষ্ট 

সিাইশক অবভনন্দন ও ধন্যিাে জানান। 

 

 

 

িাননীয় প্রিানিন্ত্রী িাতীয় েংেলদ বললন, 

 

“ভূবি ব্যিস্থাপনা আধুবনকায়শন একটি গুরুত্বপূণ ি অগ্রগবি অবজিি হশয়শছ। গি ১ 

জুলাই ২০১৯ হশি রেেব্যাপী নািজাবরর প্রচবলি পেবির পবরিশিি ই-নািজাবর 

িাস্তিায়ন করা হশচ্ছ। ফশল জনগণ বর্বজোল পেবিশি ঘশর িশসই নািজাবর করশি 

পারশছন। এ কাশজর স্বীকৃবি বহশসশি িাংলাশেে প্রর্িিাশরর িশিা জাবিসংশঘর 

সশি িাচ্চ িয িাোপূণ ি 'ইউনাইশের্ ন্যােনস পািবলক সাবভ িস অযাওয়ার্ ি-২০২০' অজিন 

কশরশছ। আবি ভূবিিন্ত্রী, ভূবি িন্ত্রণালশয়র সকলশক এিং এর সশঙ্গ সংবিষ্ট যারা 

িাঁশের সকলশক আন্তবরক অবভনন্দন ও ধন্যিাে জানাবচ্ছ। আবি আোকবর সকল 

িন্ত্রণালয় এো অনুসরণ করশি”। 
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ছমব IV: িামতেংঘ পুিস্কাি অিিন উপললে ভূমি িন্ত্রণাললয়ি অনলাইন েংবাদ েলেলন 

১০ জুন ২০২০ িাবরশখ িাননীয় ভূবিিন্ত্রী সাইফুজ্জািান রচৌধুরী, এিবপ জুি বভবর্ও কনফাশরশের িাধ্যশি ‘ইউনাইশের্ রনেনস 

পািবলক সাবভ িস অযাওয়ার্ ি-২০২০’ অজিন উপলশে ভূবি িন্ত্রণালয় কর্তিক আশয়াবজি এক সংিাে সশেলশন প্রধান অবিবর্ বহশসশি উপবস্থি 

বছশলন। এসিয় িথ্য ও রযাগাশযাগ প্রযুবক্ত বিভাশগর প্রবিিন্ত্রী জুনাইে আহশিে পলক, এিবপ বিশেষ অবিবর্ বহশসশি উপবস্থি বছশলন। 

 

  
ছমব V: িামতেংঘ পুিস্কাি অিিন উপললে িাননীয় 

ভূমিিন্ত্রীলক অমভনন্দন  

৭ জুন, ২০২০ তামিলে িাননীয় ভূমিিন্ত্রী 

োইফুজ্জািান সিৌধুিীি োলথ ভূমি িন্ত্রণাললয়ি িামতেংলঘি 

িয িাদাপূণ ি ‘ইউনাইলটি সনশনে পাবমলক োমভিে অযাওয়াি ি-

২০২০’ অিিন উপললে েমিবাললয় িন্ত্রীি দপ্তলি ভূমি েমিব 

সিাোঃ িাক ছুদুি ি িান পাটওয়ািীি সনর্তলে িন্ত্রণাললয়ি 

ঊর্ধ্িতন কি িকতিাগন এক সেৌিন্য োোৎ কলিন। এেিয় ভূমি 

িন্ত্রণালয় ও এি দপ্তি/েংস্থায় কি িিত েকললি পে সথলক 

িাননীয় ভূমিিন্ত্রীলক শুলভো িানান ভূমি েমিব। 

ছমব VI: িামতেংলঘি অথ িননমতক ও োিামিক মবভালগি 

আন্ডাি সেলেটামিি অমভনন্দন  

২৩ জুন ২০২০ তামিলে ইউনাইলটি সনশনে 

পাবমলক োমভিে মদবে ভার্চিয়াল ইলভলে িামতেংলঘি 

অথ িননমতক ও োিামিক মবভালগি আন্ডাি সেলেটামি 

সিনালিল মলউ সিনমিন 'ইউএন পাবমলক োমভিে অযাওয়াি ি-

২০২০' অিিন কিাি িন্য বাংলালদশ ে  মবিয়ী সদশগুললালক 

অমভনন্দন িানান। এ বছি দমেণ সকামিয়াি বুোলন 

'ইউনাইলটি সনশনে পাবমলক োমভিে সফািাি' ও ‘পাবমলক 

োমভিে অযাওয়াি ি’ মবতিণ অনুষ্ঠান  ওয়াি কথা মছল, যা 

িামতেংঘ মবশ্বব্যাপী সকামভি-১৯ ি ািািী-এি প্রাদুভিালবি 

সপ্রোপলট পিবতী সঘাষণা না সদওয়া পয িন্ত স্থমগত কলিলছ । 

তাই এবাি ভার্চিয়াল অনুষ্ঠান অনুমষ্ঠত  লয়লছ। 

 



 

 
1 

প্রথি অধ্যায়  

এক নজবর ভূর্ি িন্ত্রণালয় এবাং এর দপ্তর ও অর্ধদপ্তরসমূহ 

১.১ ভূমিকা 

বাাংলাবদশ কৃর্ষ প্রধান শদশ। কৃর্ষ এ শদবশর জািীয় আবয়র অন্যিি খাি এবাং শদবশর প্রায় ৪১ 

শিাাংশ িানুবষর জীর্বকার অবলম্বন (২০১৫-১৬ অথ িবছর অনু ায়ী)। িাই এ শদবশর ভূর্ি ও িার্ন সম্পবদর 

গুরুত্ব অির্রসীি। ভূর্ি শদবশর একটি শিৌর্লক প্রাকৃর্িক সম্পদ  া িানুবষর র্নিয প্রবয়াজনীয় খাদ্যদ্রব্য, 

র্শল্পিণ্য, শভাগ-র্বলাস, স্বাস্থয রক্ষার উিকরণ ইিযার্দর মূল উৎস। জনসাংখ্যা বৃর্ির কারবণ আিাবদর কৃর্ষ 

জর্ির ির্রিাণ র্দন র্দন হ্রাস িাবে। অথ িননর্িক অগ্রগর্ির কারবণ নগিায়লণি প্রবণিা বাড়বছ, র্শল্পায়বনর 

ির্রর্ধ ক্রিশোঃ বৃর্ি িাবে, রাস্তাঘাট, হাসিািাল, র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠাবনর ক্রিাগি সম্প্রসারবণর ফবল িাথার্িছু কৃর্ষ 

জর্ির ির্রিাণ ক্রবিই সাংকুর্িি হবে। গুরুত্বপূণ ি এ সম্পবদর কা িকর ব্যবহার সঠিক ির্রকল্পনার উির 

অবনকাাংবশ র্নভিরশীল। িাই একটি  থা থ ির্রকল্পনা ও নীর্ির িাধ্যবি এ প্রাকৃর্িক সম্পবদর সুষ্ঠ ুব্যবহার 

িথা সীর্িি ভূর্ির সবব িাত্তি ব্যবহার সুর্নর্িি করা সম্ভব। ইবিািবধ্য এ র্বষবয় ভূর্ি িন্ত্রণালয় হবি ভূর্ি 

ব্যবহার নীর্িিালা প্রণয়ন করা হবয়বছ। 

জার্ির র্িিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুর্জবুর রহিান-এর শনতৃবত্ব িহান মুর্ক্তযুবির িাধ্যবি ১৯৭১ সাবল 

বাাংলাবদশ স্বাধীন হওয়ার ির ভূর্ি সাংক্রান্ত সকল কা িার্দ সম্পাদবনর জন্য একটি পূণ িাঙ্গ িন্ত্রণালয় গঠন করা 

হয়। বিিিাবন ভূর্ি শরকি ি ও জর্রি অর্ধদপ্তর, ভূর্ি সাংস্কার শবাি ি, ভূর্ি আিীল শবাি ি, ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ 

শকন্দ্র এবাং র্হসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর ভূর্ি িন্ত্রণালয় এর অধীবন কাজ করবছ। র্বভাগীয় ি িাবয় কর্িশনার, 

শজলা ি িাবয় কাবলটর (শজলা প্রশাসক), অর্ির্রক্ত শজলা প্রশাসক (রাজস্ব), শরর্ভর্নউ শিপুটি কর্িশনার, ভূর্ি 

অর্ধগ্রহণ কি িকিিা,  উিবজলা ি িাবয় সহকারী কর্িশনার (ভূর্ি), ইউর্নয়ন ি িাবয় ইউর্নয়ন ভূর্ি সহকারী 

কি িকিিা (িহর্শলদারগণ) ভূর্ি সাংক্রান্ত কা িার্দ সম্পাদবন র্নবয়ার্জি রবয়বছন। সাির্গ্রকভাবব ভূর্ি িন্ত্রণালয় 

এর কা িক্রিবক িারভাবগ ভাগ করা  ায়। এগুবলা হবে:  

১। নীর্ি র্নধ িারণী কা িক্রি;  

২। সাংস্কারমূলক কা িক্রি; 

৩। উন্নয়নমূলক কা িক্রি; এবং 

৪। িাঠ ি িাবয় ির্নটর্রাং কা িক্রি। 

এছাড়াও ভূর্ি উন্নয়ন কর ও রাজস্ব আদায়, খাস জর্ি ব্যবস্থািনা ও ববন্দাবস্ত, জলিহাল ব্যবস্থািনা, 

ভূর্ি অর্ধগ্রহণ ও হুকুি দখল, ভূর্ি শরকি ি ও জর্রি এবাং ভূর্ি সাংর্িষ্ট কি িকিিা/কি িিারীবদর প্রর্শক্ষণ ইিযার্দ 

র্বষয় িন্ত্রণালবয়র র্নয়র্িি কা িক্রি র্হবসবব গণ্য।  ভূর্ি আইন ও র্বর্ধ প্রণয়ন, ভূর্িহীন র্ছন্নমূল জনবগাষ্ঠীর 

পুনব িাসন, ভূর্ি শজার্নাং কা িক্রি, উিবজলা ও ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ফস র্নি িাণ ও শিরািি, ভূর্ি শরকি ি 

আধুর্নকীকরণ, জনসাধারণবক স্বল্পিি সিবয় ভূর্ি সাংক্রান্ত িথ্যার্দ সরবরাহ কা িক্রি ভূর্ি িন্ত্রণালয় কতৃিক 

সম্পার্দি হয়। ২০২০ োলল ই-মিউলটশন কায িেলিি েফলতাি স্বীকৃমত ম লেলব বাংলালদশ প্রথিবালিি িত 
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‘Developing Transparent and Accountable Public Institutions’ (‘স্বে ও 

িবাবমদম মূলক েিকামি প্রমতষ্ঠালনি মবকাশ’) কযাটাগমিলত িামতেংলঘি িয িাদাপূণ ি United Nations 

Public Service Award 2020' (‘িামতেংঘ পাবমলক োমভিে অযাওয়াি ি-২০২০) অিিন কলিলছ।   

১.২ িন্ত্রণালবয়র সাংর্ক্ষপ্ত ির্রর্ির্ি: 

১৯৫০ সবন রাষ্ট্রীয়  অর্ধগ্রহণ এবাং প্রজাস্বত্ব আইন িাবশর িাধ্যবি জর্িদারী প্রথার র্বলুর্প্তর ির ভূর্ি 

রাজস্ব আদায় ও ভূর্ির সুষ্ঠু ব্যবস্থািনার জন্য সরকার রাজস্ব র্বভাগ (Revenue Department) 

সৃর্ষ্ট কবর। িৎকালীন রাজস্ব র্বভাগবক সহায়িা করার জন্য  প্রাবদর্শক সরকাবরর অধীবন শবাি ি অব শরর্ভর্নউ 

নাবি একটি উচ্চ ি িাবয়র শবাি ি গঠন করা হয়। বাাংলাবদশ স্বাধীন হওয়ার ির ভূর্ি সাংক্রান্ত সকল কা িার্দ 

সম্পাদবনর জন্য একটি পূণ িাঙ্গ িন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। র্বভাগীয় ি িাবয় কর্িশনার, শজলা ি িাবয় কাবলটর 

(বজলা প্রশাসক), িহকুিা ি িাবয় িহকুিা প্রশাসক, থানা ি িাবয় সাবকিল অর্ফসার (রাজস্ব) ও ইউর্নয়ন ি িাবয় 

িহর্সলদারগণ ভূর্ি সাংক্রান্ত কাজ করবিন। বাাংলাবদশ স্বাধীন হওয়ার ির ১৯৭২ সবন এ িন্ত্রণালবয়র 

নািকরণ করা হয় “ভূর্ি প্রশাসন এবাং ভূর্ি সাংস্কার” িন্ত্রণালয়।  

১৯৭৫ সবন এই িন্ত্রণালবয়র পুনোঃনািকরণ কবর রাখা হয় আইন ও সাংস্কার িন্ত্রণালয়  ার দুইটি 

র্বভাগ র্ছল  থা: 

(ক) আইন এবং সংসদ তবষয়ক তবভাগ। 

(খ) ভূতম প্রোসন এবং ভূতম সংস্কার তবভাগ। 

১৯৭৬ সবন এই িন্ত্রণালবয়র পুন নািকরণ করা হয় ভূর্ি প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, িল্লী উন্নয়ন ও 

সিবায় িন্ত্রণালয়। ১৯৭৮ সবন পুনরায় ির্রবিিন কবর নািকরণ করা হয় ভূর্ি প্রশাসন এবাং ভূর্ি সাংস্কার 

িন্ত্রণালয়। ১৯৮২ সবন এই িন্ত্রণালবয়র নাি নতুনভাবব রাখা হয় ভূর্ি সাংস্কার, আইন ও সাংসদ র্বষয়ক 

িন্ত্রণালয়। ১৯৮৪ সাবল পুনরায় এই িন্ত্রণালয়বক নািকরণ করা হয় “ভূর্ি প্রশাসন ও ভূর্ি সাংস্কার িন্ত্রণালয়”। 

িরবিীবি ১লা িাি ি ১৯৮৭ সাবল নািকরণ করা হয় “ভূর্ি িন্ত্রণালয়”  া এখবনা বলবৎ আবছ। 

১.৩ িন্ত্রণালবয়র র্িশন-র্ভশন  

১.৩.১ রূিকল্প (Vision) 

দক্ষ, স্বে এবাং জনবান্ধব ভূর্ি ব্যবস্থািনা। 

 

১.৩.২ অর্ভলক্ষয (Mission) 

(১) স্বে, দক্ষ, আধুর্নক ও শটকসই ভূর্ি ব্যবস্থািনার িাধ্যবি ভূর্ির সবব িাত্তি ব্যবহার এবাং ভূর্ি সাংক্রান্ত 

জনবান্ধব শসবা র্নর্িিকরণ। 

(২) র্বজ্ঞানর্ভর্ত্তক ও িথ্য প্রযুর্ক্ত ব্যবহাবরর িাধ্যবি  ভূর্ি ব্যবস্থািনার আধুর্নকায়ন। 

কৃর্ষ জর্ি সুরক্ষা,ির্রববশ উন্নয়ন, খাদ্য র্নরািত্তা সুরক্ষা ও দার্রদ্র র্ববিািবনর িাধ্যবি আথ ি-সািার্জক 

উন্নয়ন। 

(৩) অকৃর্ষ জর্ির সুির্রকর্ল্পি ব্যবহাবরর িাধ্যবি বিিিান ও ভর্বষ্যৎ জনবগাষ্ঠীর বালোপলযাগী ির্রববশ সৃর্ষ্ট 

ও জলবায়ু ির্রবিিবনর ঝুঁর্ক হ্রাস এবাং ভূর্ি র্বষয়ক সিস্যার সিাধান। 
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১.৪ শকৌশলগি উবিশ্যসমূহ (Strategic Objectives)  

১.৪.১ িন্ত্রণালয়/র্বভাবগর শকৌশলগি উবিশ্যসমূহ 

১. সুষ্ঠ ুভূর্ি ও ভূর্ি রাজস্ব ব্যবস্থািনা;  

২. দক্ষ ও কা িকর ভূর্িস্বত্ব ব্যবস্থািনা;  

৩. ভূর্িহীন ও গৃহহীন ির্রবাবরর পুনব িাসন;  

৪. ভূর্ির সবব িাত্তি ব্যবহার র্নর্িিকরণ।  

১.৪.২ আবর্শ্যক শকৌশলগি উবিশ্যসমূহ 

১. কা িিির্ি, কি িির্রববশ ও শসবার িাবনান্নয়ন;  

২. আর্থ িক ও সম্পদ ব্যবস্থািনার উন্নয়ন;  

৩. জািীয় শুিািার শকৌশল ও িথ্য অর্ধকার বাস্তবায়ন শজারদারকরণ;  

৪. বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ক্ত বাস্তবায়ন শজারদারকরণ।  

১.৪.৩ কা িাবর্ল 

১. ভূর্িস্বত্ব ও িার্লকানা সাংরক্ষণ;  

২. ভূর্ি রাজস্ব র্নধ িারণ ও আদায়;  

৩. খাস, অর্ি িি ও ির্রিযক্ত সম্পর্ত্ত ব্যবস্থািনা;  

৪. ভূর্ি জর্রি, ম্যাি ও খর্িয়ান প্রস্তুি করণ;  

৫. সায়রাি িহাল ব্যবস্থািনা;  

৬. অভযন্তরীণ ও আন্তজিার্িক সীিানা সিস্যা র্নষ্পর্ত্ত, সীিানা র্িলার শিরািি ও সাংরক্ষণ;  

৭. ভূর্ি অর্ধগ্রহণ ও হুকুি দখল;  

৮. আইনসমূহ যুলগাপলযাগীকিণ; 

৯. ভূর্ি ব্যবস্থািনা ও জর্রি র্বষবয় সাংর্িষ্ট কি িকিিা কি িিারীবদর প্রর্শক্ষণ।  

 

 

ছমব ১.১: ভূমি সেবা  টলাইন ১৬১২২ উলবািন 

১০ অলটাবি, ২০১৯ তামিলে িাননীয় ভূমিিন্ত্রী োইফুজ্জািান সিৌধুিী িািিানীি ঢাকাি মেিিাপ আন্তিিামতক েলেলন সকলে 

ভূমি সেবা  টলাইন ১৬১২২ উলবািন কলিন। 
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ছমব ১.২: ‘বঙ্গবন্ধু স্মৃমতস্তম্ভ ও আপলেলিি গুেোি' মনি িালণি ললেয গঠিত কমিটিি েভা অনুমষ্ঠত   

২৭ সফব্রুয়ামি, ২০২০ তামিলে িাননীয় ভূমিিন্ত্রী োইফুজ্জািান সিৌধুিী ভূমি িন্ত্রণাললয়ি েলেলন কলে িামতি মপতা বঙ্গবন্ধু 

সশে মুমিবুি ি িালনি িন্মশতবামষ িকী উদ যাপন উপললেয ভূমি িন্ত্রণালয় কর্তিক লক্ষ্মীপুি সিলাি িািগমত উপলিলাি 

সপাড়াগাছা গুেোি এলাকাি মনি িামিত স্থালন ‘বঙ্গবন্ধু স্মৃমতস্তম্ভ ও আপলেলিি গুেোি মনি িালণি ললেয গঠিত কমিটি’ কর্তিক 

উপস্থামপত সুপামিশিালা, প্রকলল্পি িাস্টাি প্ল্যান, মত্রিামত্রক নকশা এবং স্বতন্ত্র বামড়ি নকশা বাস্তবায়লনি মবষলয় অনুমষ্ঠত েভায় 

েভাপমতে কলিন। সবোিমিক মবিান ও পয িটন িন্ত্রণাললয়ি োলবক িন্ত্রী এ. সক. এি. শা িা ান কািাল, এিমপ (লক্ষ্মীপুি-৩) 

ও োলবক পাট ও বস্ত্র প্রমতিন্ত্রী সিিি (অব.) আবদুল িান্নান, এিমপ (লক্ষ্মীপুি-৪) উক্ত েভায় মবলশষ অমতমথ ম লেলব উপমস্থত 

মছললন। 

 

 

ছমব ১.৩: নািিামিি েেিতা মূল্যায়লন গলবষণালব্ধ ফলাফল শীষ িক েংবাদ েলেলন   

১৬ সেলেম্বি ২০১৯ তামিলে িাননীয় ভূমিিন্ত্রী োইফুজ্জািান সিৌধুিী, এিমপ ও িাননীয় তথ্য ও সযাগালযাগ প্রযুমক্ত প্রমতিন্ত্রী 

জুনাইদ আ লিদ পলক, এিমপ বাংলালদশ েমিবাললয় ভূমি িন্ত্রণাললয়ি েলেলন কলে অনুমষ্ঠত 'ই-নািিামিি েেিতা 

মূল্যায়লন গলবষণালব্ধ ফলাফল' শীষ িক েংবাদ েলেললন উপমস্থত মছললন। 
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িাট ি ১.১: ভূর্ি িন্ত্রণালবয়র অগ িাবনাগ্রাি 
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১.৬ ভূর্ি িন্ত্রণালবয়র র্বর্ভন্ন শাখার দার্য়ত্ব/ কা িাবলী: 

১.৬.১ খাসজর্ি 

(ক) খাসজর্ি-১ 

• অকৃতষ খাস জতম ববদাবস্ত নীতি/আইন সংক্রান্ত কাজ; 

• অকৃতষ খাস জতম ববদাবস্ত (ঢাকা, খুলনা, তসবলর্ ও ময়মনতসংহ তবভাগ); 

• তি ও ৯৮ এবং তি ও ১৩৫/৭৩ সংক্রান্ত র্াবিীয় কার্ িাবলী; 

• িাহাতি খাস জতম সম্পতকিি তবষয়াতদ; 

• আন্তঃমন্ত্রণালয় খাস জতম সম্পতকিি তবষয়াতদ; 

• বনায়বনর জন্য খাস জতম ববদাবস্ত (ঢাকা, িট্টগ্রাম, তসবলর্ ও ময়মনতসংহ তবভাগ); 

• িা বাগাবনর জতম ববদাবস্ত ও িা বাগান সংক্রান্ত নীতিমালা; 

• অকৃতষ খাসজতম ও িা বাগান তবষয়ক আইন/তবতধ/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংবোধন। 

(খ) খাসজর্ি-২ 

• অকৃতষ খাস জতম ববদাবস্ত (রাজোহী, িট্টগ্রাম, বতরোল ও রংপুর তবভাগ); 

• কৃতষ খাস জতম ববদাবস্ত সংক্রান্ত জািীয় তনব িাহী কতমটি গঠন ও সভা সংক্রান্ত তবষয়াতদ; 

• ভূসম্পতি জবর দখল সংক্রান্ত র্াবিীয় তবষয়; 

• বনায়বনর জন্য খাস জতম ববদাবস্ত (রাজোহী, খুলনা, বতরোল ও রংপুর তবভাগ); 

• কৃতষ খাসজতম তবষয়ক আইন/তবতধ/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংবোধন; 

১.৬.২ প্রশাসন- 

(ক) প্রশাসন-১  

• মন্ত্রণালবয়র তনজস্ব এবং িদায়নকৃি কম িকিিা/কম িিারীবদর িাকতর, ছুটি, শবিন ভািাতদ, এতসআর 

সংরিণ; 

• সংস্থািন সংক্রান্ত র্াবিীয় কার্ িাবলী; 

• শসবামূলক কার্ িাবলী; 

• তিঠিিত্র ব্যবস্থািনা, িতরষ্কার-িতরচ্ছন্নিা, অতফস শষ্টেনারী, প্রবর্াকল এবং ক্রয় সংক্রান্ত কাজ; 

• মন্ত্রণালবয়র সমন্বয় সভা সংক্রান্ত র্াবিীয় তবষয়াতদ; 

• জনপ্রোসন মন্ত্রণালয় শথবক কম িকিিাবদর িদায়ন সংক্রান্ত তবষয়াতদ;  

• মন্ত্রণালবয়র শটার ও শরকর্ ি-রুম ব্যবস্থািনা।  

(খ) প্রশাসন-২ (িাঠ প্রশাসন) 

• মাঠ ির্ িাবয় সকল দপ্তবরর সংস্থািন সংক্রান্ত কার্ িাবলী; 

• মাঠ ির্ িাবয়র শসবর্লবমন্ট ও ম্যাবনজবমন্ট সাইবর্র কম িকিিা/ কম িিারীবদর তনবয়াগ, িবদান্নতি ও 

বদলী সংক্রান্ত কার্ িাবলী; 

• মাঠ প্রোসবন সকল দপ্তবরর সাংগঠতনক কাঠাবমা / তনবয়াগতবতধ সংক্রান্ত কার্ িাবলী; 

• ভূতম সংস্কার শবাবর্ ির প্রোসতনক তবষয়াতদ; 
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• শকার্ ি অব ওয়ার্ িস, শদববাির সম্পতি, ওয়াকফ ও ট্রাতট সম্পতির ব্যবস্থািনা; 

• মাঠ ির্ িাবয়র িতরদে িন প্রতিববদবনর উির ব্যবস্থা গ্রহণ; 

• ভূতম সংস্কার কম িসূতি সংক্রান্ত কার্ িাবলী। 

(গ) প্রশাসন-৩ (প্রর্শক্ষণ, শৃঙ্খলা ও ভূর্ি সাংস্কার শবাি ি): 

• স্থানীয় ও বববদতেক প্রতেিণ সংক্রান্ত; 

• মন্ত্রণালয় ও মাঠ প্রোসবনর ১ম শেণী (নন কযার্ার), ২য়, ৩য় ও ৪থ ি শেতণর কম িকিিা/কম িিারীবদর 

শৃঙ্খলাজবনি কার্ িক্রম;   

• তহসাব তনয়ন্ত্রক ও মাঠ প্রোসবনর ১ম শেণী (নন কযার্ার) ও ২য় কম িকিিা/কম িিারীবদর শৃঙ্খলাজবনি 

কার্ িক্রম 

• ভূতম প্রোসন প্রতেিণ শকবন্দ্রর প্রতেিণ কার্ িক্রম। 

(ঘ) লাইবেরী:  

• লাইবেরী সংক্রান্ত কার্ িক্রম। 

১.৬.৩ সায়রাি- 

 (ক) সায়রাি-১  

• জলমহাল নীতি ও এর আওিাধীন সকল কার্ িাবলী;  

• জলমহাল হস্তান্তর সংক্রান্ত তবষবয় তবতভন্ন মন্ত্রণালবয়র সাবথ আন্তঃমন্ত্রণালয় ববঠক;  

 (খ) সায়রাি-২ 

• লবণমহাল/িাথরমহাল ও শবার্মহাল সংক্রান্ত র্াবিীয় তবষয়াতদ; 

• লবণ িাবষর জতম সংক্রান্ত তবষয়াতদ;  

• হার্বাজার ব্যবস্থািনা ও ববদাবস্ত সংক্রান্ত তবষয়াতদ; 

• তিংিী মহাল ও অন্যান্য মহাল সংক্রান্ত তবষয়াতদ; 

• বালুমহল সংক্রান্ত তবষয়াতদ;  

• সায়রাি সংক্রান্ত আইন তবতধ ও নীতিমালা সংবোধন। 

১.৬.৪ আইন-  

(ক) আইন-১ 

• মামলা সংক্রান্ত তবষয়াতদ (ঢাকা, খুলনা, বতরোল ও ময়মনতসংহ তবভাগ); 

• প্রোসতনক ট্রাইবুযনাল সংক্রান্ত তবষয়; 

• সরকাতর শকৌৌঁসুতল/আইন অতফসার তনবয়াগ সংক্রান্ত  (ঢাকা, খুলনা, বতরোল ও ময়মনতসংহ তবভাগ); 

• সতলতসর্র উইং ও এেবন ি রজনাশরল অতফবসর সবঙ্গ শর্াগাবর্াগ;  

• নামজাতর ও জমাভাগ সংক্রান্ত কাজ (ঢাকা, খুলনা, বতরোল ও ময়মনতসংহ তবভাগ)। 

(খ) আইন-২  

• মামলা সংক্রান্ত তবষয়াতদ (রাজোহী, তসবলর্, রংপুর ও িট্টগ্রাম তবভাগ);  

• প্রোসতনক ট্রাইবুযনাল সংক্রান্ত তবষয়; 

• সরকাতর শকৌৌঁসুতল/আইন অতফসার তনবয়াগ সংক্রান্ত  (রাজোহী, তসবলর্, রংপুর ও িট্টগ্রাম তবভাগ); 
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• সতলতসর্র উইং ও এেবন ি শজনাবরল  অতফবসর সবঙ্গ শর্াগাবর্াগ;  

• নামজাতর ও জমাভাগ সংক্রান্ত কাজ (রাজোহী, তসবলর্, রংপুর ও িট্টগ্রাম তবভাগ); 

• আইন/তবতধ/নীতিমালা/ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও সংবোধন।  

(গ) আইন-৩  

• ভূতম উন্নয়ন কর সংক্রান্ত তবষয়াতদ; 

• সাটি িতফবকর্ মামলা সংক্রান্ত তবষয়াতদ; 

• ভূতম ব্যবহার নীতি / আইন সংক্রান্ত র্াবিীয় কার্ িাবলী;  

• মাঠ ির্ িাবয় অতফবসর জন্য ফরম সংক্রান্ত তবষয়াতদ;  

• ভূতম আিীল শবাবর্ ির প্রোসতনক কার্ িাবলী; 

• তবতভন্ন মন্ত্রণালয়/তবভাগ কতৃিক আইন/তবতধ/নীতির প্রণয়বনর তবষবয় মিামি। 

(ঘ) আইন-৪  

• অতি িি সম্পতি/িতরিযি সম্পতি/ তবতনময় সম্পতি সংক্রান্ত তবষয়াতদ; 

• অতি িি সম্পতির বাবজর্ শথবক অথ ি ছািকরণ ও অথ িব্যয়;  

• অতি িি সম্পতি শসল এবং র্াবিীয় কার্ িাবলী; 

• তভ, তি শকৌসুলী তনবয়াগ সংক্রান্ত কার্ িক্রম; 

• মামলা সংক্রান্ত র্ার্াববজ প্রণয়ন।  

১.৬.৫ বাবজট ও র্নরীক্ষা 

(ক) বাবজট ও অর্িট শাখা 

• ভূতম মন্ত্রণালয় ও সংযুি সকল দপ্তর/অতধদপ্তবরর বাবজর্ সংক্রান্ত তবষয়াতদ; 

• ভূতম মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর সমূবহর উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাবজর্ প্রণয়ন সংক্রান্ত; 

• গৃহ তনম িাণ/ মর্র সাইবকল / মর্র কার / কতম্পউর্ার অতগ্রম সম্পতকিি র্াবিীয় তবষয়; 

• মন্ত্রণালবয়র ও মাঠ ির্ িাবয়র অতর্র্ আিতি ও তনষ্পতি সংক্রান্ত; 

• ইউতনয়ন ভূতম অতফস শমরামি সংক্রান্ত বাবজর্ বরাে-করণ; 

• তহসাব তনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তবরর প্রোসতনক তবষয়াতদ। 

(খ) কাউর্িল ও সিন্বয় শাখা 

• জািীয় সংসদ সম্পতকিি র্াবিীয় কার্ িাবলী; 

• জািীয় সংসবদর কাউতসল অতফসাবরর র্াবিীয় দাতয়ত্ব; 

• িাবতলক একাউন্টস কতমটির র্াবিীয় দাতয়ত্ব; 

• সংসদীয় স্থায়ী কতমটি সংক্রান্ত র্াবিীয় তবষয়; 

• মতন্ত্রসভা ববঠক, শজলা প্রোসক সবেলন, তবভাগীয় কতমেনারবদর সমন্বয় সভা; 

 (গ) র্হসাব শাখা 

• মন্ত্রণালবয়র কম িকিিা/ কম িিারীবদর সকল প্রকার তবল প্রস্তুিকরণ; 

• ৩য় এবং ৪থ ি শেণীর কম িিারীবদর তর্তর্ও, আয়ন-ব্যয়ন কম িকিিা, সাতভিস বুক হালনাগাদ করণ 

সংক্রান্ত র্াবিীয় কার্ িাবলী; 

• তসতজএ অতফবসর সাবথ তহসাব তমল করণ সংক্রান্ত র্াবিীয় কার্ িাবলী। 
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১.৬.৬ জর্রি  

(ক) জর্রি - ১  

• ভূতম শরকর্ ি ও জতরি অতধদপ্তবরর প্রোসতনক কার্ িাবলী; 

• সহকারী শসবর্লবমন্ট অতফসার/উিসহকারী শসবর্লবমন্ট অতফসার কম িকিিাসহ অন্যান্য প্রোসতনক ও 

অথ িননতিক তবষয়াতদ; 

• জতরি তবভাবগর কম িিারীবদর শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কাজ;  

• শসবর্লবমন্ট নীতিমালা তনধ িারণ তবষয়ক কার্ িাবলী; 

• ভূতম শরকর্ ি ও জতরি অতধদপ্তবরর বাবজর্ ও অথ ি বরাে সংক্রান্ত র্াবিীয় কার্ িাবলী।   

(খ) জর্রি - ২  

• জতরি সংক্রান্ত র্াবিীয় কার্ িাবলী (জতরি কম িসূতি অনুবমাদন, পূবব ির জতরবির সাবথ বিিমান জতরবির 

তুলনা, জতরি কার্ িক্রবম অথ ি বরাে িলমান জতরবির মতনর্তরং ইিযাতদ;  

• আন্তঃশজলা সীমানা তনধ িারণ সংক্রান্ত কার্ িাবলী;  

• আন্তজিাতিক সীমানা তনধ িারণ সংক্রান্ত কার্ িাবলী;  

• িাব িিয িট্টগ্রাবমর ভূতম কতমেন সংক্রান্ত কার্ িাবলী;  

• শসবর্লবমন্ট নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্ িাবলী; 

• শসবর্লবমন্ট শপ্রবসর মূদ্রণ সংক্রান্ত সকল কার্ িাবলী। 

১.৬.৭ অর্ধগ্রহণ- 

(ক) অর্ধগ্রহণ-১  

• ভূতম হুকুম দখল/বাতি তরকুইতজেন (ঢাকা, রাজোহী, ময়মনতসংহ এবং রংপুর তবভাগ);  

• এল এ কতন্টবজসী শথবক র্াবিীয় ব্যয় সংক্রান্ত তবষয়; 

• শকন্দ্রীয় ভূতম বরাে কতমটি  সম্পতকিি তবষয়াতদ;   

• অতধগ্রহণ/হুকুমদখল সম্পতকিি আইন/তবতধ/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংবোধন।   

(খ) অর্ধগ্রহণ-২  

• ভূতম হুকুম দখল/ বাতি তরকুইতজেন (িট্টগ্রাম, বতরোল, খুলনা ও তসবলর্ তবভাগ);   

• এল এ কতন্টবজসী শথবক র্াবিীয় ব্যয় সংক্রান্ত তবষয়; 

• শকন্দ্রীয় ভূতম বরাে কতমটি  সম্পতকিি তবষয়াতদ; 

• অতধগ্রহণ/হুকুমদখল সম্পতকিি আইন/তবতধ/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংবোধন। 

•  

১.৬.৮ উন্নয়ন 

ির্রকল্পনা  - ১ ও ২ 

• তর্তজর্াল িদ্ধতিবি ভূতম-জতরি, শরকর্ ি প্রণয়ন ও সংরিণ-প্রকল্প (১ম ির্ িায়: 

Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian Project); 

• গুচ্ছগ্রাম-২য় ির্ িায় (ক্লাইবমর্ তভকটিমস তরহযাতবতলবর্েন) প্রকল্প; 

• ির শর্বভলিবমন্ট এন্ড শসবর্লবমন্ট প্রকল্প (তসতর্এসতি)-৪; 

• ভূতম ভবন কমবেক্স তনম িাণ প্রকল্প; 
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• ভূতম ব্যবস্থািনা অবর্াবমেন প্রকল্প; 

• তর্তজর্াল িদ্ধতিবি ভূতম জতরি করার জন্য ভূতম শরকর্ ি ও জতরি অতধদপ্তবরর তর্তজর্াল জতরি 

িতরিালনার সিমিা বৃতদ্ধকরণ প্রকল্প; 

• উিবজলা ির্ িাবয় পুকুর সংস্কার ও শসৌদর্ ি বধ িন প্রকল্প; 

• ২০টি শজানাল/তরতভেনাল শসবর্লবমন্ট অতফবসর শভৌি অবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকল্প; 

• বাবজর্ প্রণয়ন ও আইবাস র্ার্া এতি; 

• এতর্তি, আরএতর্তি প্রণয়ন এবং বাতষ িক উন্নয়ন কম িসূতি ির্ িাবলািনা (এতর্তি) সভা; 

• সংসদবর প্রবনাির; 

• শজলা প্রোসকবদর সবেলবনর িথ্য প্রদান; 

• এসতর্তজ (Sustainable Developments Goals); 

• বাতষ িক প্রতিববদন; 

• ভূতমহীন ও গৃহহীন শলাকবদর িথ্যাতদ ও তবতবধ তবষয়াতদ;  

• বিিমান সরকারবর উবেখবর্াগ্য অজিন; 

• অথ িননতিক সমীিার িথ্যাতদ শপ্ররণ;  

• মহামান্য রাষ্ট্রিতি ভাষণ; 

• জাইকা-এর অধীন র্াবিীয় প্রকবল্পর কাজ; 

• তবতভন্ন মন্ত্রণালয় হবি িাতহি তবষয়াতদর উির মিামি শপ্ররণ; 

• সংতিষ্ট প্রকবল্পর ১ম শেতণর কম িকিিা িবদ তনবয়াগ, কম িকিিা/ কম িিারীবদর িদ সংরিণ এবং 

প্রকবল্পর জনবল রাজস্ব খাবি স্থানান্তর সংক্রান্ত র্াবিীয় কার্ িক্রম। 

ির্রকল্পনা - ৩ ও ৪  

• সমগ্র শদবে েহর ও ইউতনয়ন ভূতম অতফস তনম িাণ প্রকল্প; 

• উিবজলা ও ইউতনয়ন ভূতম অতফস তনম িাণ (৬ষ্ঠ িব ি); 

• Establishing Integrated Digital Network in the Case 

Application Management System(CAMS) of All Land & Land 

Revenue Adalats of Bangladesh;  

• তর্তজর্াল িদ্ধতিবি ভূতম জতরবির মাধ্যবম ৩টি তসটি কবি িাবরেন, ১টি শিৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ 

উিবজলার তর্তজর্াল ভূতম ব্যবস্থািনা িদ্ধতি স্থািন প্রকল্প; 

• শমৌজা ও ের্ তভতিক জািীয় তর্তজর্াল ভূতম শজাতনং প্রকল্প; 

• ঢাকা মহানগরীর তছন্নমূল বতস্তবাসী ও তনম্নতবিবদর বহুিল তবতেষ্ট ভববন পুনব িাসন (২য় ির্ িায়) প্রকল্প; 

• বাংলাবদে সাবভি এন্ড শসবর্লবমন্ট প্রতেিণ একাবর্মী স্থািন প্রকল্প; 

• তবভাগীয় ভূতম প্রোসন প্রতেিণ শকন্দ্র তনম িাণ প্রকল্প; 

• ভূতম শরকর্ ি ও জতরি অতধদপ্তর, ঢাকা শসবর্লবমন্ট, তদয়ারা শসবর্লবমন্ট এবং শসবর্লবমন্ট শপ্রবসর 

কম িকিিা/কম িিারীবদর জন্য নতুন আবাতসক ভবন তনম িাণ প্রকল্প; 

• ব্লু ইবকানতম সংক্রান্ত িথ্যাতদ প্রদান; 

• মাটার েযান; 

• শর্ল্টা েযান ২১০০ (খসিা); 

• ইস্তামু্বল শপ্রাগ্রাম অব একেন; 

• Ease of Doing Business; 
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• তর্তজর্াল শমলা;  

• উন্নয়ন শমলা; 

• ই-তমউবর্েন সফর্ওয়যার; 

• িঞ্চবাতষ িক িতরকল্পনা; 

• সংতিষ্ট প্রকবল্পর ১ম শেতণর কম িকিিা িবদ তনবয়াগ, কম িকিিা/ কম িিারীবদর িদ সংরিণ এবং 

প্রকবল্পর জনবল রাজস্ব খাবি স্থানান্তর সংক্রান্ত র্াবিীয় কার্ িক্রম। 

১.৬.৯ অন্যান্য  

এর্িএ  

• উন্নয়ন োখার আওিায় বাতষ িক কম িসম্পাদন চুতি তবষয়ক কার্ িক্রম। 

িথ্য প্রযুর্ক্ত  

• উন্নয়ন োখার আওিায় মন্ত্রণালবয়র আইটি সংক্রান্ত সকল কার্ িক্রম। 

জনসাংব াগ  

• মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তবরর আওিায় মাননীয় মন্ত্রী ও মন্ত্রণালবয়র জনসংবর্াগ ও প্রচার-প্রচারনা সংক্রান্ত 

সকল কার্ িক্রম। 

 

 

ছমব ১.৪: ‘ভূমি িন্ত্রণাললয়ি োমব িক কায িেি পয িাললািনা মবষয়ক' কি িশালা অনুমষ্ঠত 

১৪ নলভম্বি ২০১৯ তামিলে িাননীয় ভূমিিন্ত্রী োইফুজ্জািান সিৌধুিী বাংলালদশ েমিবাললয় ভূমি িন্ত্রণাললয়ি েলেলন কলে 

দুইমদন ব্যাপী অনুমষ্ঠত ‘ভূমি িন্ত্রণাললয়ি োমব িক কায িেি পয িাললািনা মবষয়ক' কি িশালাি মবতীয় মদন বক্তব্য িােলছন।  
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১.৭ বাাংলাবদবশর ভূর্ি ব্যবস্থািনার দপ্তর-র্ভর্ত্তক রূিবরখা 

 

িাট ি ১.২: বাাংলাবদবশর ভূর্ি ব্যবস্থািনার দপ্তর-র্ভর্ত্তক রূিবরখা 

• তনবন্ধন অতধদপ্তর সম্পূণ িভাবব আইন ও তবিার তবভাগ, ‘আইন, তবিার ও সংসদ তবষয়ক মন্ত্রণালয়'-

এর আওিায় কাজ কবর। 

• তবভাগীয় কতমেনার, অতিতরি তবভাগীয় কতমেনার (রাজস্ব) ও সংতিষ্ট শজলা প্রোসক (কাবলক্টর 

তহবসবব)-এর মাধ্যবম মাঠ ির্ িাবয় ভূতম ব্যবস্থািনা িদারতক কবরন। প্রোসতনক ভাবব তবভাগীয় 

কতমেনার ও শজলা প্রোসক মতন্ত্রিতরষদ তবভাবগর আওিাভুি এবং ভূতম তবষয়ক ব্যািাবর িাঁরা ভূতম 

মন্ত্রণালবয়র কাবছ দায়বদ্ধ।   

• শজলা ির্ িাবয় শজলা প্রোসবকর তনয়ন্ত্রণাধীন ভূতম তবষয়ক তবতভন্ন দাতয়বত্ব তনবয়াতজি কম িকিিাগণ 

হবলন অতিতরি শজলা প্রোসক (রাজস্ব), শরতভতনউ শর্পুটি কাবলক্টর (আরতর্তস), ভূতম অতধগ্রহণ 

কম িকিিা (এলএও), শজনাবরল সাটি িতফবকর্ অতফসার (তজতসও) এবং শরকর্ ি রুম কম িকিিা। 

• উিবজলা তনব িাহী কম িকিিা (ইউএনও) সরাসতর ভূতম তবষয়ক কাবজ সম্পিৃ নন। িবব সহকারী 

কতমেনার (ভূতম)-এর কম িকাণ্ড তিতন িদারতক কবরন এবং সহকারী কতমেনার (ভূতম)-এর 

অনুিতস্থতিবি তিতন সহকারী কতমেনার (ভূতম)-এর অতিতরি দাতয়ত্ব িালন কবরন।  

• ল্যান্ড কতমেন - ৩টি িাব িিয শজলায় োতন্তপূণ িভাবব  ও সহ অবস্থাবনর লবিয ১৯৯৭ সাবল িাব িিয 

িট্টগ্রাম জনসংহতির সবঙ্গ একটি চুতি সম্পাতদি হয় র্া িাব িিয োতন্ত চুতি নাবম িতরতিি। এ চুতির 

৪ ধারা অনুর্ায়ী ল্যান্ড কতমেন গঠন করা হয়। ল্যান্ড কতমেবনর উবেশ্য হবচ্ছ জমাজতম তবষয়ক 

তববরাধ তনস্পতি। মাননীয় সুতপ্রম শকাবর্ ির হাইবকার্ ি তবভাবগর একজন অবসরপ্রাপ্ত তবিারিতির 

শনতৃবত্ব ৫ জন সদস্য তনবয় এই কতমেন গঠিি হয়। এবি আঞ্চতলক িতরষবদর প্রতিতনতধ, সাবকিল 

তিফ, একজন অতিতরি তবভাগীয় কতমেনার ও শজলা িতরষবদর শিয়ারম্যান কতমেবনর অন্তভু িি। এই 

রাষ্ট্রির্ি

র্বিার র্বভাগ
র্নব িাহী র্বভাগ

(প্রধানিন্ত্রী)

আইন িন্ত্রণালয়

র্নবন্ধন অর্ধদপ্তর

শজলা শরর্জষ্ট্রার 

অর্ফস

সাব-শরর্জষ্ট্রার 

অর্ফস

ির্ন্ত্রির্রষদ 

র্বভাগ

র্বভাগীয় 

কর্িশনার

কা িালয়

শজলা প্রশাসক

কা িালয়/ 

কাবলটবরট

ইউএনও

কা িালয়

ভূর্ি িন্ত্রণালয়

ভূর্ি আিীল 

শবাি ি

ভূর্ি সাংস্কার 

শবাি ি

র্বভাগীয় উি-

ভূর্ি সাংস্কার 

কর্িশনার

কা িালয়

এর্স ল্যান্ড

কা িালয়

ইউর্নয়ন ভূর্ি 

অর্ফস

ভূর্ি শরকি ি ও 

জর্রি অর্ধদপ্তর

শজানাল 

শসবটলবিন্ট 

অর্ফস

উিবজলা 

শসবটলবিন্ট 

অর্ফস

ভূর্ি প্রশাসন

প্রর্শক্ষণ শকন্দ্র

র্হসাব র্ন ়ন্ত্রক 

(রাজস্ব)-এর 

দপ্তর

আইন র্বভাগ
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কতমেনবক র্াবিীয় সহায়িা শদয়া ভূতম মন্ত্রণালয় দাতয়ত্ব। ২০০১ সাবল ল্যান্ড কতমেন আইন প্রণীি 

হবয়বছ এবং কতমেবনর শিয়ারম্যান তনবয়াগ শদওয়া হবয়বছ। কতমেবনর কার্ িক্রম িলমান রবয়বছ। 

• সরকাতর সাবভি ইসটিটিউর্গুবলা কাতরগতর ও মাদ্রাসা তেিা তবভাগ, তেিা মন্ত্রণালয় কতৃিক িতরিাতলি 

হয় (িাবর্ ি শদখাবনা হয়তন)।  

• 'িাংলাশেে জবরপ অবধেপ্তর', প্রবিরো িন্ত্রণালশয়র অধীশন বিশগাশনাশিবিকযাল, বজওশর্টিকযাল 

কশরাল সাশভি ও েশপাগ্রাবফকযাল সাশভি কশর র্াশক এিং ম্যাপ প্রস্তুি কশর র্াশক (িাবর্ ি শদখাবনা 

হয়তন)। উশেখ্য, ভূবি িন্ত্রণালশয়র আওিাভুক্ত ভূবি ররকর্ ি ও জবরপ অবধেপ্তর মূলি কযার্াস্ট্রাল সাশভি 

কশর।  

 

 
ছমব ১.৫: িামতি মপতাি িন্মশতবামষ িকী উদযাপন উপললে গৃ ীত কায িেলিি অেগমত পয িাললািনা 

২৩ িানুয়ামি, ২০২০ তামিলে িাননীয় ভূমিিন্ত্রী োইফুজ্জািান সিৌধুিী ভূমি িন্ত্রণাললয়ি েলেলন কলে িামতি মপতা বঙ্গবন্ধু 

সশে মুমিবুি ি িালনি িন্মশতবামষ িকী উদ যাপন উপললেয এ িন্ত্রণাললয়ি গৃ ীত কায িেলিি অেগমত পয িাললািনাি িন্য েভাি 

েভাপমতে কলিন। 
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র্িিীয় অধ্যায়  

২০১৯-২০ অথ ি-বছবর সম্পার্দি গুরুত্বপূণ ি/উবল্লখব াগ্য কা িাবর্ল 

২.১ ২০১৯-২০ অথ ি বছবর ভূর্ি িন্ত্রণালবয়র উবল্লখব াগ্য অজিন 

(১) িাননীয় প্রিানিন্ত্রী সশে  ামেনাি সনর্তোিীন েিকালিি সিয়াদকালল ভূমি িন্ত্রণালয় কর্তিক গৃ ীত 

নীমত, সকৌশল ও েিয় উপলযাগী পদলেলপি কািলণ সদলশি অবকাঠালিাগত পমিবতিন, অথ িননমতক প্রবৃমি 

অিিন, দামিদ্র্য মবলিািনে  িনিানুলষি িীবনিান ও োিামিক  সেলত্র ব্যাপক উন্নয়ন োমিত  লয়লছ। বতিিান 

েিকালিি মনব িািনী ইশলত াি তথা রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়লন এবং মিমিটাল বাংলালদশ 

মবমনি িালণ স্বে, দে, িবাবমদম মূলক, গমতশীল ও িনবান্ধ্ব ভূমি-সেবা িনগলণি সদািলগাড়ায় সপৌৌঁছালনাি 

ললেয ভূমি িন্ত্রণালয় সথলক ইলতািলধ্য বহুমুেী পদলেপ ে ণ কিা  লয়লছ। উক্ত উলযালগি িলধ্য এটুআই-এি 

ে ায়তায় ই-মিউলটশন, অনলাইলন আি, এে েমতয়ান, মুেমলি আইন অনুযায়ী উত্তিামিকাি কযালকুললটি, 

সিৌিা ম্যাপ অনলাইলন প্রকাশ অন্যতি। ‘ ালতি মুলঠায় ভূমিলেবা’ সলাগান োিলন সিলে ভূমিলেবাি েকল 

সেলত্র মিমিটাল প্রযুমক্তি অমিক ব্যব াি মনমিত কিা  লে। যাি ফলল ই-মিউলটশন বাস্তবায়লনি স্বীকৃমতস্বরূপ 

‘Developing transparent and accountable public institutions’ 

কযাটাগমিলত মবশ্বেংস্থা িামতেংঘ কর্তিক ভূমি িন্ত্রণালয়লক ‘United Nations Public 

Service Award-2020’-এ ভূমষত কিা  লয়লছ। এই মবশাল োফলল্য আন্তিিামতক অঙ্গলন 

বাংলালদলশি ভাবমূমতি আিও উজ্জ্বল এবং সুেং ত  লয়লছ। িাননীয় প্রিানিন্ত্রী সশে  ামেনাি মিমিটাল 

বাংলালদশ মবমনি িালণ দূিদশী উলযাগ এবং িাননীয় িন্ত্রী, ভূমি িন্ত্রণালয়-এি পমিকল্পনা ও মনলদ িশনাি ফেল 

ম োলব অতযন্ত িয িাদাপূণ ি এ পুিস্কাি অিিন েম্ভব  য়। 

(২) সদমশ-মবলদমশ মবমনলয়াগ বৃমিি ললেয মবমনলয়াগকািীলদিলক ০৭ কি িমদবলে নািিামিি িন্য 

পমিপত্র িামি কিা  লয়লছ। প্রবােী বাংলালদমশলদি ি ানগি ও অন্যান্য এলাকায় যথােলি ৯ এবং ১২ 

কি িমদবলে নািিামি মনষ্পমত্ত কিাি িন্য প্রজ্ঞাপন িামি কিা  লয়লছ। োিািণ নািিামিি েিয়েীিা কমিলয় 

আনা  লয়লছ। এেকল পমিবতিলনি ফলল ভূমি সেবাি িানবৃমি  লয়লছ এবং সদলশ সৃমি  লয়লছ মবমনলয়াগ ও 

ব্যবোবান্ধ্ব পমিলবশ। 

(৩) ভূমি ব্যবস্থাপনায় সিকি ি  ালনাগাদকিলণ নািিামি সেবা একটি গুরুেপূণ ি িনবান্ধ্ব সেবা। 

ভূমিলেবায় স্বেতা ও িবাবমদম  মনমিতকিণ, কি িদেতা বৃমি ও সুশােন প্রমতষ্ঠাি িাধ্যলি বতিিান েিকালিি 

মভশন-২০২১ অিিন তথা মিমিটাল বাংলালদশ মবমনি িালণ ই-মিউলটশলনি ভূমিকা অতীব গুরুেপূণ ি। এটুআই-এি 

ে ায়তায় ২০১৬ োললি মিলেম্বি িালে ৭টি উপলিলায় পাইলটিং ম োলব এি কায িেি শুরু  য়। ২০১৮-১৯ 

অথ িবছলি ই-মিউলটশন কায িেলিি েম্প্রোিণ কায িেি শুরু  য়। ই-নািিামিি কায িেি সদলশ মবলদলশ 

প্রশংমেত  ওয়ায় ২০২০ োলল িামতেংলঘি েলব িাচ্চ পদক United Nations Public Service 

Award (UNPSA), 2020 পুিস্কাি অিিন কলিলছ। 

(৪) ই-নািিামি পিমতি সুমবিা এবং অিিনেমূ :  
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• ই-নািজাবর বসশস্টি রর্শক নািজাবর িা ররকর্ ি হালনাগােকরণ বিষয়ক কায িক্রি িবনেবরং করা 

সম্ভি; 

• বনধ িাবরি সিশয় বনধ িাবরি পেবির রসিা প্রোন করা হশচ্ছ বকনা িা জানা যায়; 

• রপবন্ডং কায িক্রি বিষশয় রকন্দ্রীয়ভাশি িবনের করার সুবিধা; 

• ভুয়া নািজাবর কাগজ বিবর করা অসম্ভি, ই-নািজাবর বসশস্টশি নািজাবর কায িক্রি যাচাই করা যায়; 

• সারাশেশে ১ জুলাই ২০১৯ রর্শক েিভাগ ই-নািজাবর িাস্তিায়ন শুরু হয় (বিনটি পাি িিয রজলা 

িাশে); 

(৫) ই-নািিামি মেলস্টলিি সৃিনশীলতা:  

• www.land.gov.bd-এর িাধ্যশি নাগবরক ঘশর িশসই অর্িা বনকেস্থ বর্বজোল রসন্টাশরর 

িাধ্যশি নািজাবরর আশিেন করশি পাশরন; 

• ভূবি িন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংবিষ্ট কর্তিপে কর্তিক র্যােশিাশর্ ির িাধ্যশি িবনেবরং করা যায়; 

• ভূবি অবফস কর্তিক সহশজ, দ্রুিিি সিশয় ও বনভু িলভাশি অনলাইশন নািজাবর বনষ্পবি করা যায়; 

• উিরাবধকার কযালকুশলেশরর সশঙ্গ সিবন্বি র্াকায় বনভু িলভাশি সম্পবির বহসাি িণ্টন করা যায়। 

(৬) সটকেইকিলণ গৃ ীত উলযাগ:  

• ইউবনয়ন পয িাশয় ইনশফা সরকাশরর ইন্টারশনে সংশযাগ স্থাপশনর লশেয িথ্য ও প্রযুবক্ত বিভাশগর 

পেশেপ গ্রহণ; 

• িাংলাশেে কবম্পউোর কাউবেশলর ন্যােনাল র্াো রসন্টাশর Cloud service রহাবস্টং করা 

হশয়শছ; 

• িবন্ত্রপবরষে বিভাশগর বনশে িেনা জাবর এিং িাস্তিায়ন; 

• ১ জুলাই ২০১৯ রর্শক েিভাগ ই-বিউশেেন িাস্তিায়শনর লশেয ভূবি িন্ত্রণালয় কর্তিক পত্র জাবর; 

• ৮৭০ জনশক হাশি কলশি প্রবেেক-প্রবেেণ প্রোন ৮,৫০০+ জনশক ব্যিহারকারী-প্রবেেণ প্রোন 

করা হয়। 

(৭) নাগমিক সেবায় প্রভাব:  

• সািাবজক বন্দ্ব-সংঘাি, রেওয়াবন ও রফৌজোবর িািলা, রভাগাবন্ত ও িধ্যস্বত্বশভাগীশের রেৌরাত্ম্য হ্রাস; 

• নবর্ হাবরশয় যাওয়া ও নষ্ট হওয়া রর্শক রো; 

• নাগবরশকর সিয়, খরচ ও যািায়াি হ্রাস; 

• প্রস্তাি ও খবিয়াশনর স্থাবয়ত্ব বৃবে; 

• একই জবি একাবধক ব্যবক্তর নাশি ররবজশস্ট্রেন ররাধ; 

• স্বচ্ছিা ও জিািবেবহ বনবিি; 

• সরকাবর ও বভবপ সম্পবি সুরো;  

(৮) ই-নািিামি মনলয় ভমবষ্যৎ পমিকল্পনা:  

• NID বসশস্টশির সশঙ্গ নািজাবর আশিেন ইবন্টশগ্রেন কায িক্রি প্রবক্রয়াধীন; 

• অনলাইশন নািজাবর বফ প্রোশনর কায িক্রি গৃহীি হশয়শছ; 

• অনলাইন ররকশর্ ির সশঙ্গ ই-নািজাবরর আন্তঃসংশযাগ স্থাপন; 

• অনলাইশন ই-নািজাবর বসশস্টশি সৃবজি খবিয়ান অনলাইশন প্রাবপ্তর সুশযাগ বিবর; 

• ব্যাংক ও আবর্ িক প্রবিিাশনর সশঙ্গ ই-নািজাবর বসশস্টশির আন্তঃসংশযাগ স্থাপন; 
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• িাংলাশেে বিবনশয়াগ উন্নয়ন কর্তিপশের One Stop Service (OSS)-এর সশঙ্গ 

আন্তঃসংশযাগস্থাপন করা হশয়শছ; 

• পারস্পবরক যাচাই-িাছাইশয়র সুবিধাশর্ ি ভূবি বনিন্ধশনর কায িক্রশির সশঙ্গ ই-নািজাবরর প্রশিেগম্যিা 

বনবিিকরণ। 

(৯) মিমিটাল ল্যান্ড সিকি ি (www.eporcha.gov.bd): ‘ ালতি নাগালল ভূমি-সেবা’ এই 

সলাগালন ভূমি িামলকানা েম্পমকিত তথ্য প্রকাশ এবং  ালনাগাদকিলণ গৃ ীত উলযাগ। ভূমি সিকি ি নাগমিলকি 

িন্য সোনাি  মিণ মছল। মিমিটাল বাংলালদলশি বতিািান সপ্রোপলট সেই ভূমি সিকি ি এেন নাগমিলকি  ালতি 

নাগালল সপৌমছলয় সদওয়া  লয়লছ।  

(১০) ভূমি সিকলি িি নাগমিলকি সেবা ে িীকিলণি পদলেপ ম োলব ভূমি সিকি ি নাগমিলকি িন্য 

উন্মুক্ত কিা  লয়লছ।  ফলল ভূমিলেবা প্রদালনি েিয়, েিি, যাতায়াত কিালনা ও  য়িামন বন্ধ্ কিা  লয়লছ। 

(১১) মিমিটাল ভূমি সিকলি িি ফলল নাগমিকলদি মনম্নরূপ সুমবিােমূ  সৃমি  লয়লছ:  

• www.eporcha.gov.bd অর্িা land.gov.bd অর্িা rsk.land.gov.bd 

অর্িা রিািাইল অযাপ-এর িাধ্যশি ঘশর িশস অর্িা বনকেস্থ বর্বজোল রসন্টাশর অর্িা পৃবর্িীর রয 

রকান প্রান্ত রর্শক খবিয়াশনর কবপ প্রাবপ্ত; 

• অবফশস উপবস্থি না হশয়ই অনলাইশন সাটি িফাইর্ কবপর জন্য আশিেশনর সুশযাগ; 

• প্রশয়াজশন অনলাইশন িাৎেবণক খবিয়াশনর কবপ প্রাবপ্তর সুশযাগ; 

• একই স্থাশন রর্শক খাবিয়ান ও রিৌজা ম্যাশপর জন্য আশিেশনর সুশযাগ; 

• অনলাইশন রপশিন্ট (ইউকযাে/বিকাে/রশকে/রসানালী রপশিন্ট রগেওশয়/রিািাইল ফাইন্যাবেয়াল 

সাবভিস/ই-চালাশনর সশঙ্গ সিবন্বি)করার সুশযাগ; 

• ভূবি িন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য কর্তিপশের র্যােশিাশর্ ির িাধ্যশি িবনেবরং করার সুবিধা; 

• RS-K বসশস্টি (িিিিাশন এক রকাটি পঁয়িাবেে লে আর.এস. খবিয়ান/পচ িা)- এর িাধ্যশি ররকর্ ি 

যাচাই করার সুশযাগ; 

• রিািাইল অযাপ-এর িাধ্যশি খবিয়ান/পচ িার িথ্য রেখা ও অনলাইশন আশিেন করার সুশযাগ। 

(১২) সদলশ েকল েমতয়ালনি তথ্য একটি প্ল্াটফলি ি আনাি ি াপমিকল্পনাি অংশ ম োলব প্রাথমিক 

পয িালয় েকল আি এে েমতয়ানেমু  একটি মেলস্টলিি িাধ্যলি িনগলণি মনকট অবমুক্ত কিা  লয়লছ। এি 

িাধ্যলি সয সকান নাগমিক সিাবাইল অযাপ ব্যব াি কলি অথবা অনলাইলনি িাধ্যলি তািা কামিত েমতয়ান 

এবং েমতয়ালনি িন্য আলবদন কিলত পালি। এই প্ল্াটফিলি প্রায় ৪ সকাটি ৪৩ লে েমতয়ান অনলাইলন প্রকাশ 

কিা  লয়লছ যাি িলধ্য-মেএে েমতয়ান ৯০,২১,৪০৬টি; এেএ েমতয়ান ১,২০,৮২,৭৮১টি; আিএে েমতয়ান প্রায় 

২ সকাটি ৬ লেটি; এবং মদয়ািা েমতয়ান ১৩,২৫,৫৩৬টি। 

(১৩) অনলাইলন েমতয়ান কমপ/োটি িফাইি কমপ প্রদালনি ফলল নাগমিক সেবায় মনম্নবমণ িত প্রভাব 

পলড়লছ:  

• সািাবজক বন্দ্ব-সংঘাি, রেওয়াবন ও রফৌজোবর িািলা, রভাগাবন্ত ও িধ্যস্বত্বশভাগীশের রেৌরাত্ম্য হ্রাস 

পাশচ্ছ; 

• ররকর্ ি িা নবর্ হাবরশয় যাওয়া ও নষ্ট হওয়া রর্শক রো; 

• নাগবরক সিয়, খরচ ও যািায়াি হ্রাস; 

• নািজাবর প্রস্তাি ও খবিয়ান রেম্পাবরং ররাধ হশচ্ছ; 

• স্বচ্ছিা ও জিািবেবহিা বনবিি করা সম্ভি হশচ্ছ; 

• সরকাবর সম্পবি সুরো করা সম্ভি হশচ্ছ; 
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• সাধারণ নাগবরক প্রিারশকর হাি রর্শক রো পাশি। ফশল নাগবরক রভাগাবন্ত কশি যাশচ্ছ;  

• িধ্যস্বত্বশভাগীশের রেৌরাত্ম্য হ্রাস পাশচ্ছ; এিং 

• নাগবরকগণ ইউবনয়ন বর্বজোল রসন্টার (ইউবর্বস) রর্শক রজলা ররকর্ িরুশি পচ িার জন্য আশিেন 

করশি পারশছন। ফশল এখন িাত্র ৫/৭ বেশনর িশধ্য ইউবর্বসর িাধ্যশি নাগবরকগণ খবিয়াশনর 

সিযাবয়ি নকল পাশচ্ছন। 

(১৪) সিৌিা ম্যাপ: সিৌিা ম্যাপ নাগমিলকি িন্য উন্মকু্ত একটা যুগান্তকািী পদলেপ। সিৌিা ম্যাপ 

নাগমিলকি িন্য প্রামপ্ত ে ি মছল না। অলনক েিয় এই সিৌিা ম্যাপ প্রামপ্তি িন্য নাগমিকলক সভাগামন্তি স্বীকাি 

সথলক  লয়লছ। নাগমিক সভাগামন্তি শূলন্য নামিলয় আনাি িানলে সিৌিা ম্যাপ প্রামপ্ত ে ি কিাি কায িেি  ালত 

সনওয়া  য়। তািই ফল ম োলব ঢাকা সিলাি মেটি িমিলপি েকল সিৌিা ম্যাপ নাগমিলকি িন্য উন্মকু্ত কলি 

সদওয়া  য়। অন্যান্য সিলাি আিএে িমিলপি সিৌিা ম্যালপি কমপ পয িায়েলি অনলাইলন প্রকাশ কিাি 

কায িেি  ালত সনওয়া  লয়লছ। ইলতািলধ্য ১১টি সিলাি ২০,৪৯৪টি সিৌিা ম্যাপ অনলাইলন প্রকাশ কিা  লয়লছ।  

অনলাইলন মফ প্রদান োলপলে কমপ প্রামপ্তি সুলযাগ সদওয়া  লয়লছ। 

(১৫)  টলাইন (১৬১২২): ভূমি িন্ত্রণালয় মভশন-২০২১ বাস্তবায়লন বি পমিকি। ভূমি িন্ত্রণাললয়ি 

প্রমতটি েদস্য তা বাস্তবায়লন মনিলেভালব কাি কলি যালে। ‘ ালতি মুলঠায় ভূমিলেবা’ প্রদান মনমিতকিলণ 

ভূমিেংোন্ত েকল সেবা মিমিটাল সেবায় রূপান্তলিি উলযাগ বাস্তবায়লন অলনক দুি এমগলয় সগলছ। ইলতািলধ্য 

মকছু সেবা মিমিটালাইিি কিা  লয়লছ এবং পাইলটিং বাস্তবায়লনি কাি েম্পন্ন  লয়লছ। নাগমিলকি েলঙ্গ 

ভূমি িন্ত্রণাললয়ি সযাগসূত্র স্থাপন এবং িাঠ পয িালয় ভূমিলেবা প্রামপ্তলত নাগমিলকি েন্তুমি এবং অেন্তুমি মনণ িয় 

এবং দ্রুত েিািালনি ললেয  টলাইন স্থাপন কিা  লয়লছ।  টলাইলন প্রাপ্ত অমভলযাগ ভূমি িন্ত্রণাললয়ি মনিস্ব 

অমভলযাগ প্রমতকাি ব্যবস্থাপনা মেলস্টলি েংযুক্ত কিা  য় এবং উক্ত অমভলযাগেমূ  মনি িামিত েিলয়ি িলধ্য 

মনষ্পন্ন  লে মকনা তাও তদািমক কিা  লয় থালক। 

(১৬) ২০১৯-২০ অথ িবছলি ৮,৩০১টি কল  টলাইন সথলক পাওয়া সগলছ যাি িলধ্য ৭,৫১৪টি কল 

মনষ্পন্ন কিা  লয়লছ।  

(১৭)  টলাইলনি কায িেি েম্প্রোিণ এবং নাগমিলকি মনকট উপস্থাপলনি িন্য মলফললট ততমি কিা 

 লয়লছ। িাঠ পয িালয় এই মলফললট মবতিণ কিা  লয়লছ।  টলাইন (১৬১২২)-সক আিও সবমশ িনবান্ধ্ব কিাি 

িন্য মবমভন্নমুেী উলযাগ ে ণ কিা  লয়লছ। ভূমিলেবা ে লণ নাগমিক যালত  টলাইলন সফান কলিই প্রলয়ািনীয় 

অনলাইলন সেবা সনবাি িন্য আলবদন েম্পন্ন এবং সেবা ে ণ কিলত পালিন সেই ব্যবস্থা ে ণ কিা  লে। 

(১৮) উত্তিামিকাি কযালকুললটি: বাংলালদলশ মপতা-িাতা বা উত্তিামিকাি সথলক প্রাপ্ত স্থাবি অস্থাবি 

েম্পমত্তি ম োব মববিণী ততমিি িন্য এই কযালকুললটি ততমি কিা  লয়লছ। উত্তিামিকালিি ম োব মববিণী সবি 

কিা বাংলালদলশি আইলন সবশ িটিল একটি প্রমেয়া। এিন্য োিািণ নাগমিকলক এই ম োব মববিণী ততমিি 

িন্য সকালনা না সকালনা ভালব অযািলভালকট বা আইন িানা সকালনা িানুলষি কালছ সযলত  য়। অলনক েিয় 

সেই ম োব ততমিলত অলনলক ভুল কলি থালকন। এই কযালকুললটলিি ো ালে এক মুহূলতি কালিা ে ায়তা 

ছাড়াই উত্তিামিকাি সূলত্র প্রাপ্ত স্থাবি-অস্থাবি েম্পমত্তি একটি মনভু িল ম োব মববিণী এই কযালকুললটলিি 

িাধ্যলি ততমি কিা যায়। এই কযালকুললটি ততমিলত একলেে-টু-ইনফিলিশন প্রকল্প কর্তিক ভূমি িন্ত্রণালয় এবং 

মবিািলকি ে ায়তায় ততমি কিা  য়। বতিিালন এই উত্তিামিকাি কযালকুললটলি শুধু মুেমলি পামিবামিক আইন 

সিাতালবক েম্পমত্তি ম োব সবি কিা যায়।  

(১৯) www.uttoradhikar.gov.bd বা উত্তিামিকাি বাংলা োইলট সগললই উত্তিামিকাি 

কযালকুললটি পাওয়া যালব। এটিই বাংলালদলশি প্রথি িট বাংলা সিালিইন। এছাড়াও উত্তিামিকাি 

কযালকুললটি নালি সিাবাইল অযালপও এটা পাওয়া যালব।  
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(২০)  ালতি মুলঠায় ভূমিলেবা সিাবাইল অযাপ: েকল মিমিটাল ভূমিলেবা পয িায়েলি সিাবাইল 

োমভিলে রূপান্তি কিা  লব। এিই অংশ ম োলব ভূমি িন্ত্রণাললয়ি িন্য মনিস্ব একটি সিাবাইল প্ল্াটফি ি ততমি 

কিা  লয়লছ। এই একটি সিাবাইল অযালপি িাধ্যলিই েকল ভূমিলেবাি তথ্য এবং মিমিটাল সেবা পাওয়া 

যালব। নতুন নতুন েকল মিমিটাল ভূমিলেবা এই সিাবাইল অযালপি যুক্ত কিা  লব। এই অযাপ িাঠপয িালয় ভূমি 

িািস্ব ব্যবস্থাপনাি েলঙ্গ িমড়ত েকল কি িকতিা-কি িিািীলদি সিাবাইল নাম্বাি ছমবে  এোলন পাওয়া যালব। 

নাগমিলকি েলঙ্গ েংলযাগ স্থাপলনি িন্যই এই ব্যবস্থা কিা  লয়লছ। 

(২১) ই-বুক: িন্ত্রণালয়/মবভাগ পয িালয় ভূমি িন্ত্রণালয় প্রথি ই-বুক ততমি কলিলছ। সযোলন িন্ত্রণালয় ও 

এি আওতািীন েকল েংস্থা ও দপ্তলিি েকল আইন, মবমি, ম্যানুয়াল ও মনলদ িমশকা এই একটি প্ল্াটফলি ি 

অন্তভু িক্ত কিা  লয়লছ। ebook.land.gov.bd োইলট ভূমি িন্ত্রণাললয়ি েকল আইন, মবমি, ম্যানুয়াল 

এবং মনলদ িমশকা এই মেলস্টলি আপললাি কিা  লয়লছ। যালত নাগমিক একটি স্থালন বলেই ভূমি িন্ত্রণাললয়ি 

েকল আইন, মবমি, ম্যানুয়াল এবং মনলদ িমশকা সদো েম্ভব। 

(২২) মিমিটাল পিমতলত ভূমি িমিপ, সিকি ি প্রণয়ন এবং েংিেণ প্রকল্প (প্রথি পয িায়: 

Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian) প্রকল্প: মিমিটাল 

পিমতলত ভূমি িমিপ ও সিকি ি প্রণয়ন এবং েংিেণ কায িেি-এি আওতায় পয িায়েলি োিালদলশি ভূমি 

িমিপ, সিকি ি প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনাি িন্য মিমিটাল পিমত প্রবতিলনি ললেয েিকাি কর্তিক প্রাথমিকভালব 

মিমিটাল পিমতলত ভূমি িমিপ, সিকি ি প্রণয়ন এবং েংিেণ প্রকল্প (প্রথি পয িায়: 

Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian) শীষ িক প্রকল্পটি 

বাস্তবাময়ত  লে। প্রকল্পটিি অনুলিামদত সিাট ব্যয় ৯,২৭৭.৭৩ লে টাকা। এ প্রকলল্পি আওতায় মেএে, এেএ 

ও আিএে িমিলপি ৪,৫৮,৪৩,৪০৪টি েমতয়ালনি িাটা এমিি লেযিাত্রা মনি িািণ কিা  লয়লছ। ২০১৯-২০ 

অথ িবছলি এ প্রকলল্পি আওতায় জুন ২০২০ পয িন্ত প্রায় ৫৮,০০,০০০ েমতয়ালনি িাটা এমি কিা  লয়লছ।  জুন 

২০২০ পয িন্ত েব িলিাট ৪,০৭,০০০০০টি েমতয়ালনি িাটা এমি  কিা  লয়লছ। প্রকলল্পি োমব িক অেগমত ৮৮.৭৮ 

শতাংশ। 

(২৩) গুেোি-২য় পয িায় (ক্লাইলিট মভমটিে মি যামবমললটশন) (১ি েংলশামিত) প্রকল্প: ভূমি 

িন্ত্রণাললয়ি আওতািীন গুেোি (ক্লাইলিট মভমটিে মি যামবমললটশন) প্রকলল্পি আওতায় সেলেম্বি ২০১৫ 

পয িন্ত ২৫৪টি গুেোলি ১০,৭০৩টি ভূমি ীন পমিবািলক পুনব িােন কিা  লয়লছ। এিই িািাবাম কতায় ৫০  ািাি 

ভূমি ীন দমিদ্র্ পমিবািলক পুনব িােলনি ললেয গুেোি-২য় পয িায় (ক্লাইলিট মভমটিে মি যামবমললটশন) প্রকল্পটি 

সিাট ৯৪,১৮১.৩০ লে টাকা ব্যলয় অলটাবি ২০১৫  সথলক জুন ২০২০ সিয়ালদ বাস্তবাময়ত  লে। ২০১৮-১৯ 

অথ িবছলি ৮,১০০টি পমিবািলক পুনব িােলনি লেযিাত্রা মছল। উক্ত লেযিাত্রাি মবপিীলত ৭,৯২২টি পমিবািলক 

পুনব িােন কিা  লয়লছ (৯৭.৮০ শতাংশ)। ২০১৯-২০ অথ িবছলি ১,২০০টি ভূমি ীন পমিবািলক পুনব িােলনি 

লেযিাত্রাি মবপিীলত ১,১৫৬টি ভূমি ীন দমিদ্র্ পমিবািলক পুনব িােন কিা  লয়লছ। এছাড়া, গুেোলি প্রমতটি 

পমিবািলক ৪-৮ শতক োেিমিি কবুমলয়াত েম্পাদন, ৩০০ বগ িফুলটি দুই কেমবমশি ঘি প্রদান, নলকূপ 

স্থাপন, িামিপািপাে  ল মনি িাণ, পুনব িামেত পমিবািেমূল ি আথ ি-োিামিক উন্নয়লনি িন্য আয়বি িক 

প্রমশেণ, মবিবালদি সেলত্র নািীি নালি কবুমলয়ত েম্পাদন এবং আয়বি িক প্রমশেণ সশলষ প্রমতটি পমিবািলক 

১৫  ািাি টাকা ক্ষুদ্র্ ঋণ প্রদান কিা  য়। প্রকলল্পি শুরু সথলক জুন ২০২০ পয িন্ত েিপুমিত আমথ িক অেগমত 

৭৪.৬১ শতাংশ এবং বাস্তব অেগমত ৬০ শতাংশ। 

(২৪) ভূমি ভবন কিলপ্ল্ক্স মনি িাণ প্রকল্প: ভূমি িন্ত্রণাললয়ি েকল দপ্তি/েংস্থালক একই ছালদি নীলি 

এলন িনগণলক ে িতি ‘One Stop Service’ প্রদালনি ললেয ঢাকাি সতিগাঁও এলাকায় ভূমি 

সিকি ি ও িমিপ অমিদপ্তি  কম্পাউলন্ড ভূমি ভবন কিলপ্ল্ক্স মনি িাণ কিা  লে। প্রকল্পটিি অনুলিামদত সিাট ব্যয় 

১৪৭২৯.৮২ লে টাকা। ২টি সবইিলিেে  সিাট ২০তলা মভমত্তমবমশি ১৩ তলা ভবন মনি িাণ কিা  লব। এলত 

ভূমি আমপল সবাি ি, ভূমি েংস্কাি সবাি ি, ভূমি সিকি ি ও িমিপ অমিদপ্তি, গুেোি-২য় (মেমভআিমপ) প্রকল্প, 

ঢাকা মবভালগি উপভূমি েংস্কাি, সকাট অব ওয়াি িে ভাওয়াল িাি এলস্টট, ঢাকা নওয়াব এলস্টট, সতিগাঁও 
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োলকিল ভূমি অমফে এি িন্য এই ভবলন সেে বিাদ্দ িাো  লয়লছ। ২০১৮-১৯ অথ িবছলি ৮টি সলাি ঢালাই 

কিাি লেযিাত্রাি মবপিীলত ৮টি সলাি ঢালাইলয়ি কাি েম্পন্ন  লয়লছ (৮৫ শতাংশ)। জুন ২০১৯ পয িন্ত ২টি 

সবইিলিে ও ১১টি সলাি ঢালাইলয়ি কাি েম্পন্ন  লয়লছ। প্রকলল্পি আওতায় ২০১৯-২০ অথ িবছলিি লেযিাত্রা 

ভবলনি পুিা কাঠালিা মনি িাণে  ৬টি তলা ব্যব াি উপলযাগী কিা। জুন ২০২০-এি িলধ্য  ভবলনি পুিা 

কাঠালিা মনি িাণ কিা েম্ভব  ললও ৬টি তলা ব্যব াি উপলযাগী কিা েম্ভব  য়মন। তলব ৬টি তলাি টাইলে এবং 

মফমনমেং কাি িলিান আলছ। 

(২৫) উপলিলা ও ইউমনয়ন ভূমি অমফে মনি িাণ (৬ষ্ঠ পব ি) প্রকল্প (১ি েংলশামিত): উপলিলা ও 

ইউমনয়ন ভূমি অমফে মনি িাণ (৫ি পব ি) শীষ িক প্রকলল্পি আওতায় ৯৬টি উপলিলা ভূমি অমফে ও ২০৭টি 

ইউমনয়ন ভূমি অমফে মনি িাণ কিা  লয়লছ। সদলশি িিািীণ ি উপলিলা ও ইউমনয়ন ভূমি অমফেেমূল ি ভবন 

মনি িাণ এবং দাপ্তমিক কায িামদ েম্পাদলনি উপযুক্ত পমিলবশ সৃমিি ললেয উপলিলা ও ইউমনয়ন ভূমি অমফে 

মনি িাণ (৬ষ্ঠ পব ি) শীষ িক প্রকলল্পি আওতায় ১৩৯টি উপলিলা ভূমি অমফে ও ৫০০টি ইউমনয়ন ভূমি অমফে 

মনি িালণি কায িেি িলিান িলয়লছ। প্রকল্পটিি অনুলিামদত সিাট ব্যয় ৭৪,৬৭৮.০২ লে টাকা। ২০১৮-১৯ 

অথ িবছলি ৩২০টি ইউমনয়ন ভূমি অমফে মনি িালণি লেযিাত্রাি মবপিীলত ২২৫টি ইউমনয়ন ভূমি অমফে মনি িাণ 

কিা  লয়লছ (৭০.৩১ শতাংশ)। জুন ২০১৯ পয িন্ত েব িলিাট ৪৭৮টি ইউমনয়ন ভূমি অমফে মনি িাণ কিা  লয়লছ। । 

জুন ২০২০ পয িন্ত প্রকলল্পি ৫০০টি ইউমনয়ন ভূমি অমফে এি িলধ্য ৪৯৫টি ভবন েিাপ্ত  লয়লছ এবং ১৩৯টি 

উপলিলা ভূমি অমফে এি িলধ্য ৫০টি ভবলনি কাঠালিা েিাপ্ত  লয়লছ। অবমশি ভবলনি মনি িাণকাি িলিান 

আলছ। তবমশ্বক COVID-19 পমিমস্থমতি কািলণ প্রকলল্পি ২০১৯-২০ অথ িবছলিি লেযিাত্রা কামিত িাত্রায় 

অিিন কিা েম্ভব  য়মন। 

(২৬) েিে সদলশ শ ি ও ইউমনয়ন ভূমি অমফে মনি িাণ প্রকল্প: োিালদলশি আিও ১,০০০টি ইউমনয়ন 

ভূমি অমফে মনি িালণি ললেয েিে সদলশ শ ি ও ইউমনয়ন ভূমি অমফে মনি িাণ প্রকলল্পি িাধ্যলি কায িেি 

িলিান িলয়লছ। প্রকল্পটিি অনুলিামদত সিাট ব্যয় ৭৩,১৮৬.০০ লে টাকা। জুন ২০১৮ পয িন্ত ৬৪৬টি ইউমনয়ন 

ভূমি অমফে মনি িালণি দিপত্র আহ্বান কিা  লয়লছ। ২০১৮-১৯ অথ িবছলি ১৫০টি ইউমনয়ন ভূমি অমফে মনি িালণি 

লেযিাত্রাি মবপিীলত জুন ২০১৯ পয িন্ত ৪৫টি ইউমনয়ন ভূমি অমফলেি মনি িাণকাি েিাপ্ত  লয়লছ। ২০১৯-২০ 

অথ িবছলি ৪০০টি ইউমনয়ন ভূমি অমফে মনি িালণি লেযিাত্রা মনি িািণ কিা  লয়লছ। জুন ২০২০ পয িন্ত ৩২০টি 

ইউমনয়ন ভূমি অমফলেি মনি িাণ েিাপ্ত  লয়লছ এবং অবমশি  ইউমনয়ন ভূমি অমফলেি মনি িাণকাি িলিান 

আলছ। 

(২৭) মিমিটাল পিমতলত ভূমি িমিলপি িাধ্যলি ৩টি মেটি কলপ িালিশন, ১টি সপৌিেভা এবং ২টি 

োিীণ উপলিলাি মিমিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পিমত স্থাপন প্রকল্প: দমেণ সকামিয়াি উন্নয়ন ে লযাগী েংস্থা 

Economic Development Cooperation Fund (EDCF)-এি আমথ িক ে লযামগতায় 

‘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 িক প্রকলল্পি বাস্তবায়ন 

কায িেি শুরু কিা  লয়লছ। এ প্রকলল্পি আওতায় মিমিটাল িমিলপি িাধ্যলি মিমিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা 

প্রবতিলনি ললেয িািশা ী, িট্টোি ও নািায়গি মেটি কলপ িালিশন, িামনকগি সপৌিেভা এবং কুমিয়া েদি ও 

িািিাই উপলিলায় এি কায িেি ে ণ কিা  লয়লছ। প্রকল্পটিি অনুলিামদত সিাট ব্যয় ৩৫১৮৬.২২ লে টাকা 

এি িলধ্য মিওমব ৭০৮২.৯৬ লে টাকা ও প্রকল্প ো াে ২৮১০৩.২৬ লে টাকা এবং বাস্তবায়ন সিয়াদকাল ১ 

জুলাই ২০১৮ সথলক ৩১ মিলেম্বি ২০২১ পয িন্ত। তবমশ্বক COVID-19 পমিমস্থমতি কািলণ প্রকলল্পি ২০১৯-২০ 

অথ িবছলিি লেযিাত্রা কামিত িাত্রায় অিিন কিা েম্ভব  য়মন।  

(২৮) িি সিলভলপলিে এন্ড সেলটললিে প্রলিট-মিমিং (মেমিএেমপ-মিমিং) (ভূমি িন্ত্রণাললয়ি 

অংশ): িি সিলভলপলিে এন্ড সেলটললিে প্রলিট (মেমিএেমপ-৪)-এি আওতায় ১৪  ািাি ভূমি ীন 

পমিবািলক ২০  ািাি একি োে িমি বলন্দাবস্ত প্রদালনি লেযিাত্রাি মবপিীলত মিলেম্বি ২০১৮ পয িন্ত ১৭,৫৬০ 
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একি োে িমি বলন্দাবস্ত প্রদালনি িাধ্যলি েব িলিাট ১৩,৫০৮টি ভূমি ীন পমিবালিি িলধ্য েমতয়ান মবতিণ 

কিা  লয়লছ। প্রকল্পটি মিলেম্বি ২০১৮-সত েম্পন্ন  লয়লছ। ৬  ািাি ভূমি ীন দমিদ্র্ পমিবািলক পুনব িােলনি 

ললেয জুলাই ২০১৯ সথলক জুন ২০২২ সিয়ালদ ‘িি সিলভলপলিে এন্ড সেলটললিে প্রলিট-মিমিং 

(মেমিএেমপ-মব) (ভূমি িন্ত্রণাললয়ি অংশ)’ শীষ িক প্রকল্পটিি বাস্তবায়ন কায িেি শুরু  লয়লছ। এ প্রকলল্পি 

আওতায় জুন ২০২০ পয িন্ত ৪,৩০০ একি ভূমিি প্ল্ট টু প্ল্ট িমিপ কায িেি েম্পন্ন  লয়লছ এবং ১৬০টি ভূমি ীন 

পমিবাি বাছাই কিা  লয়লছ। মকন্তু উন্নয়ন ে লযাগীি মনকট সথলক প্রকল্প ো াে অথ ি না পাওয়ায় প্রকল্প 

ো ালেি অথ ি ব্যয় কিাও েম্ভব  য়মন। ফলল প্রকলল্পি মূল কায িেি এেনও শুরু কিা েম্ভব  য়মন। 

(২৯) ১৪২৭-১৪৩২ বাংলা েন সিয়ালদ উন্নয়ন প্রকলল্প ১৪০টি েিকামি িলি াল ইিািাি িাধ্যলি ৯ 

সকাটি ৭৯ লে ৮৮  ািাি ৭২০ টাকা িািস্ব মনি িািণ কিা  লয়লছ। 

(৩০) ২০১৯-২০ অথ িবছলি ৭,৫০৪টি  াটবািাি ইিািা প্রদালনি িাধ্যলি ৪৮১ সকাটি ২৬ লে ৫০৬ 

টাকা, ৩৪৩টি বাল্যি াল ইিািা বাবদ ৯১ সকাটি ১ লে ২৪  ািাি ১০৮ টাকা, ১৫৪টি লবণ ি াল ইিািা 

বাবদ ২২,৬৮১ টাকা এবং ১,৩৭৮টি মিংমড়ি াল ইিািা বাবদ ২ সকাটি ৯৬ লে ৬১৯ টাকা িািস্ব আয় 

 লয়লছ। 

(৩১) গৃ  ীন, ভূমি ীন ১,১৫৯টি পমিবািলক পুনব িােলনি িন্য িাঠ পয িালয় অথ ি বিাদ্দ প্রদান কিা 

 লয়লছ।  

(৩২) কৃমষ এবং অকৃমষ োেিমি মবতিণ কায িেি স্বে ও গমতশীল কিাি  ললেয বতিিান েিকাি 

কর্তিক কৃমষ োেিমি ব্যবস্থাপনা ও বলন্দাবস্ত নীমতিালা, ১৯৯৭-এি আললালক োিালদলশ ২০০৯ সথলক ২০২০ 

োললি জুন পয িন্ত েিলয় ৩,০৮,৯৬৫টি ভূমি ীন পমিবািলক সিাট ১,৫৪,৬৬৫.৮০৯৪ একি কৃমষ োেিমি 

বিাদ্দ প্রদান কিা  লয়লছ। ২০১৯-২০ অথ িবছলি ১৫,৯২১টি ভূমি ীন পমিবািলক সিাট ২,৫৭৭.১৮ একি 

োেিমি বলন্দাবস্ত প্রদান কিা  লয়লছ। কৃমষ োেিমি ভূমি ীনলদি িলধ্য বলন্দাবলস্তি িাধ্যলি সদলশি সবকাি 

িনলগাষ্ঠীি একটি উলেেলযাগ্য অংলশি পুনব িােলনি োলথ োলথ কৃমষ উৎপাদন বৃমিলত কৃষক পমিবািলক 

েিােমি েম্পকৃ্ত কিা  লে। ফলল এ েকল কৃষক পমিবাি স্বমনভিিতা অিিনে  সদলশি দামিদ্র্ মবলিািন 

কি িসূমি বাস্তবায়লন অবদান িােলছ। 

(৩৩) অকৃমষ োেিমি ব্যবস্থাপনা ও বলন্দাবস্ত নীমতিালা, ১৯৯৫-এি আওতায় সদলশি মশল্প-বামণিয 

ও উৎপাদন বৃমিলত এবং মবমভন্ন মশল্প ও বামণমিযক প্রমতষ্ঠান, মশো ও িিীয় প্রমতষ্ঠান, মবমভন্ন েিকামি-

আিােিকামি, স্বায়ত্তশামেত প্রমতষ্ঠালনি কায িেি বৃমিলত এবং গবামদ পশু ও  াঁে-মুিগীি োিাি স্থাপলন 

মবমভন্ন ব্যমক্ত/প্রমতষ্ঠালনি নালি এবং মুমক্তলযািা েংেলদি অনুকূলল অকৃমষ োেিমি বলন্দাবস্ত প্রদান কিা  লয় 

থালক। ২০১৯-২০ অথ িবছলি মবমভন্ন দপ্তি/েংস্থাি অনুকূলল সিাট ১,৮৬৪.৪২৫২ একি অকৃমষ োেিমি 

বলন্দাবস্ত প্রদান কিা  লয়লছ। 

(৩৪) মেললট,  মবগি, সিৌলভীবািাি ও িট্টোি সিলাি অমিকাংশ িা বাগালনি িামলক েিকালিি 

পলে ভূমি িন্ত্রণালয়। িা ভূমিি মলি প্রদান, মলি নবায়ন, উপযুক্ত িমিলত নতুন িা বাগান সৃিন ভূমি 

িন্ত্রণাললয়ি একটি মনয়মিত দাময়ে। বতিিালন েিকামি িা বাগালনি েংখ্যা ১৬০টি। ইিািামব ীন িা বাগালনি 

েংখ্যা ২১টি এবং ইিািাকৃত িা বাগালনি েংখ্যা ১৩৯টি। িা বাগান ইিািা প্রদান ও ইিািা নবায়ন এবং নতুন 

ভূমিলত িা বাগান সৃিন মবষয়ক একটি নীমতিালা প্রণয়ন কিা  লয়লছ। েম্প্রমত বাগানগুললালক ব্যবস্থাপনাি 

সুমবিালথ ি মতনটি সেমণলত ভাগ কিা  লয়লছ। এছাড়া ইিািা বম ভূ িত বাগানগুললালক ব্যবস্থাপনাি আওতায় মনলয় 

আোি কি িসূমি  ালত সনওয়া  লয়লছ। েিকালিি মনয়ন্ত্রণািীন উপলিাক্ত ১৬০টি িা বাগান ছাড়াও পঞ্চগড় ও 

ঠাকুিগাঁও সিলায় সবেিকামি উলযালগ ব্যমক্তগত িমিলত ২৬টি িা বাগান সৃমিত  লয়লছ। িা বাগালনি ভূমি 

ব্যবস্থাপনা মনলদ িমশকা, ২০১৭ পমিপত্র িামি কিা  লয়লছ। 

ভূমি েংস্কাি সবাি ি: 
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(৩৫) েিকালিি মভশন ২০২১ রূপকল্প মিমিটাল বাংলালদশ মবমনি িালণ ললেয উন্নত ভূমি সেবা ও 

ে লি িনগলণি সদািলগাড়ায় সপৌৌঁলছ সদয়াি ললেয ভূমি েংস্কাি সবাি ি-এি ব্যবস্থাপনায় ই-নািিামি কায িেি 

িাল্য কিা  লয়লছ। ৩০ জুন ২০২০ তামিে পয িন্ত ৪৮৮টি উপলিলা অনলাইলন নািিামি বাস্তবাময়ত  য়। এ পয িন্ত 

ই-মিউলটশন মেলস্টলি ২৪,৪৯,৪৮৩টি মিউলটশলনি আলবদন পাওয়া যায়। এি িলধ্য ২০,৫৮,৫৬৪টি আলবদন 

মনষ্পমত্ত কিা  য়। ২০২১ োললি জুন িালেি িলধ্য োিালদলশি উপলিলা ভূমি অমফলে ই-নািিামি কায িেি 

বাস্তবায়ন কিা েম্ভব  লব িলি ি আশা কিা যায়। 

(৩৬) মিমিটাল পিমতি কায িেিলক তিামিত কিাি ললেয ভূমি েংস্কাি সবাি ি ও সবালি িি মনয়ন্ত্রণািীন 

মবভাগীয় উপ-ভূমি েংস্কাি কমিশনালিি দপ্তিে  োিা সদলশি ইউমনয়ন ভূমি অমফে, উপলিলা ভূমি অমফে, 

অমতমিক্ত সিলা প্রশােক (িািস্ব) অমফলেি কি িকতিা ও কি িিািীলদি মনলয় Land Information 

Management System (LIMS) Software-এি কায িেি বাস্তবায়নািীন িলয়লছ। 

(৩৭) ২০১৯-২০ অথ িবছলি ই-নািিামি বাস্তবায়ন কিাি ললেয সিলা, উপলিলা ও ইউমনয়ন ভূমি 

অমফলেি িন্য ১,৪৪৯টি ল্যাপটপ, ৪৫৩টি মপ্রোি, ৪৫৩টি স্কযানাি েলয়ি ললেয অথ ি ছাড় কিা  লয়লছ। 

(৩৮) ২০১৯-২০২০ অথ িবছলি Land Information Management System (LIMS) 

েফটওয়যালিি (ক) ই-মিউলটশন System (ে) Budget Management System (গ) 

Employee Information Management System েকল উপলিলা/োলকিল/ইউমনয়ন ভূমি 

অমফলে িাল্য িলয়লছ। অন্যান্য িমিউলেমূল ি িলধ্য (ক) Land Development Tax Management 

System (ে) Mutation Review Management System (গ) Rent Certificate 

Management System ও (ঘ) Misc. Case Management System-এি Development 

এবং TOT প্রমশেলণি কাি েিাপ্ত  লয়লছ, যা বাস্তবায়লনি পয িালয় আলছ। 

(৩৯) LIMS-এি মবমভন্ন Module োব িেমণক িাল্য িাোি ললেয Support Maintenance 

Service েলয়ি ললেয ভূমি েংস্কাি সবালি িি োলথ Mysoftheaven (BD) Ltd.-এি ০৩ অলটাবি 

২০১৯ তামিলে Annual Maintenance contract (AMC) for Customization, 

Enhancement and Maintenance service ৩ বছলিি িন্য র্চমক্ত স্বােমিত  য়। র্চমক্ত অনুযায়ী 

Mysoftheaven (BD) Ltd. Software-এি Enhancement, Customization, Support 

& Maintenance service-এি কায িেি িলিান আলছ। 

(৪০) ভূমি িন্ত্রণাললয়ি কায িেলিি িলধ্য ভূমি উন্নয়ন কি মনি িািণ ও আদায় কায িেি অন্যতি। িমিি 

সেমণ ও ব্যব ািমভমত্তক বাস্তবতাি মনমিলে েিকামি িািস্ব তথা ভূমি উন্নয়ন কি মনি িািণ কিা  য়। ভূমি 

উন্নয়ন কি েিকামি িািস্ব আলয়ি একটি অন্যতি উৎে। ভূমি উন্নয়ন কি আদালয়ি পমিিাণ বৃমিি িন্য 

িাননীয় ভূমিিন্ত্রীি উলযালগ ব্যাপক কায িেি ে ণ কিা  লয়লছ। ২০১৯-২০ অথ িবছলি ভূমি উন্নয়ন কি আদায় 

কিা  লয়লছ োিািণ ৪৮৬,৯৫,৩৫,৬৭০ টাকা আদালয়ি  াি ৯০.৪৩ শতাংশ এবং েংস্থা ১১৮,৫৭,২৯,২৩২ 

টাকা আদালয়ি  াি ১৩.৬৪ শতাংশ।  

(৪১) ভূমি সিকি ি ও িমিপ অমিদপ্তি কর্তিক ২০১৯-২০ অথ িবছলি মনম্নমলমেত কায িেি ে ণ কিা  য়:  

• খবিয়ান চূিান্ত প্রকােনা- রিৌজা সংখ্যা-২,২০০, খবিয়ান সংখ্যা ২,৪৭,০৭৬ কবপ; 

• খবিয়ান হস্তান্তর রিৌজা সংখ্যা- ২,৯২০, খবিয়ান সংখ্যা ৪,৭৬,২৪৫ কবপ; 

• আর এস খবিয়ান ওশয়িসাইশে আপশলার্ ও উন্মুক্তকরণ ৬৬৯ রিৌজা; 

• ভবিষ্য িহবিল রর্শক অবগ্রি উশিালন সংক্রান্ত অনলাইন বসশস্টি উদ্ভািন; 

• িথ্যপ্রযুবক্তর িাধ্যশি কি িকিিা/কি িচারীশের িথ্য ধারণ ও ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত MIS প্রিিিন; 

• বজওশর্টিক বপলাশরর স্থানাংক বনণ িয় (সংখ্যা) ১১১টি; 

• রযৌর্ সীিানা পবরেে িন-১২টি; 
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• িাংলাশেে-ভারি আন্তজিাবিক সীিানায় সীিানা বপলার বনি িাণ/ পুনবন িি িাণ/রিরািি (সংখ্যা) ৫৪০টি; 

• রযৌর্ সীিানা সশেলন-০১টি; 

• রিৌজা ম্যাপ উৎপােন/ছাপাশনা- রিৌজা সংখ্যা- ৬১২টি এিং মুবিি ম্যাশপর সংখ্যা (বেে)-২,২২৭টি; 

• খবিয়ান মুিণ- ২,২৭,০০ কবপ এিং খবিয়ান হস্তান্তর- ২,৯২০ রিৌজা। 

 

 

 

ছমব ২.১: ভূমি িন্ত্রণাললয়ি ‘উদ্ভাবনী পুিস্কাি ২০১৯-২০ 

িাননীয় ভূমিিন্ত্রী োইফুজ্জািান সিৌধুিী, ‘ভার্চিয়াল সিকি ি রুি’ ও ‘ ালতি মুলঠায় ভূমিলেবা সিাবাইল অযাপ’-এি িন্য ভূমি 

িন্ত্রণাললয়ি উপেমিব সিা: সদৌলতুজ্জািান োঁনলক (বালি) 'উদ্ভাবনী পুিস্কাি ২০১৯-২০' এি প্রথি ও মবতীয় পুিস্কাি এবং 

‘অনলাইন ভূমি িমিপ ব্যবস্থাপনা’-এি িন্য িাোি িন্য ঢাকাি সিানাল সেলটললিে অমফোি সিা: সিামিনুি িশীদলক (িালন) 

'উদ্ভাবনী পুিস্কাি ২০১৯-২০' এি র্ততীয় পুিস্কাি-এি সেস্ট প্রদান কিলছন 
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শটর্বল ২.১: ২০১৯-২০ অথ ি বছলি 'ভূমি সেবা  টলাইন-১৬১২২' এ প্রাপ্ত কল ও মনষ্পন্ন 

 

সিাট কল মনেন্ন কল সিাট অমনেন্ন 
    

বমিশাল ৩৪১ ২৩৪ ১০৭ 

খুলনা ৪৭৪ ৩৬১ ১১৩ 

িয়িনমেং  ৫১৯ ৩৯৯ ১২০ 

িংপুি ৫৫৮ ৪৪৭ ১১১ 

মেললট ২২৮ ১৮৫ ৪৩ 

ঢাকা ১৬২১ ১৪০৯ ২১২ 

িািশা ী ৫৩৩ ৪৭১ ৬২ 

িট্টোি ১৬০৪ ১৪৯৩ ১১১ 

সিাট  ৫৮৭৮ ৪৯৯৯ ৮৭৯ 

 

িাট ি ২.১ ২০১৯-২০ অথ ি বছলি 'ভূমি সেবা  টলাইন-১৬১২২' এ প্রাপ্ত কল ও মনষ্পলন্নি  াি ( ািালি) 

 তনস্পতির  

হার 

 

 

85% 

93% 

88% 

87% 

81% 

80% 

77% 

76% 

69% 

 

 

সনাট: মবভাগ-মভমত্তক প্রমত শতাংলশ মনষ্পমত্তি  ালিি উপি 

 

 

 

 

৩৪১

৪৭৪

৫১৯

৫৫৮

২২৮

১৬২১

৫৩৩

১৬০৪

৫৮৭৮

২৩৪

৩৬১

৩৯৯

৪৪৭

১৮৫

১৪০৯

৪৭১

১৪৯৩

৪৯৯৯

০ ১০০০ ২০০০ ৩০০০ ৪০০০ ৫০০০ ৬০০০

বরিশাল

খুলনা

ময়মনর িংহ

িিংপুি

র ললট

ঢাকা

িাজশাহী

চট্টগ্রাম

মমাট 

রনস্পন্ন কল মমাট কল

*উপযু িক্ত িালট িি তথ্য ১ জুলাই, ২০১৯ সথলক ৩০ জুন, ২০২০ তামিে অনুযায়ী প্রদত্ত।  

*পৃষ্ঠা:১৭, েমিক: ১৬-এ উলেমেত '২০১৯-২০ অথ িবছলি ৮,৩০১টি কল  টলাইন সথলক পাওয়া সগলছ যাি িলধ্য ৭,৫১৪টি কল মনষ্পন্ন কিা  লয়লছ।'-এি তথ্য িমন্ত্রপমিষদ মবভালগ অেগমত সপ্রিলণি েিয় 

উক্ত তামিলেি েব িলশষ ম লেব অনুযায়ী কিা  লয়লছ বলল প্রতীয়িান। 
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শটর্বল ২.২: ২০১৯-২০ অথ ি বছলি ই-নািিামি আলবদন ও মনষ্পলন্নি মবভাগ ওয়ািী ম োব 

 
মিমভশন সিাট আলবদন 

(িলিান – িান 

পালশি কলালিি 

সযাগফল নয়)  

িঞ্জুি 

আলবদন 

না-িঞ্জুি 

আলবদন 

অলপেিাণ 

আলবদনেমূ  

বামতল 

আলবদন 

সৃমিত 

েমতয়ান 

1 ঢাকা 478475 265216 101388 55158 87019 159870 

2 রাজোহী 258163 148445 51708 13433 56392 133454 

3 রংপুর 142635 79831 27897 7618 34131 71476 

4 বসশলে 89620 50259 19602 4356 19330 43878 

5 িবরোল 75154 48564 18964 4461 7294 42991 

6 চট্টগ্রাি 259530 177171 47501 18136 33072 151724 

7 খুলনা 252120 137836 52650 14436 58487 121848 

8 িয়িনবসংহ  90956 57715 18534 7574 12970 49380 

 

িাট ি ২.২ ২০১৯-২০ অথ ি বছলি ই-নািিামি আলবদন ও মনষ্পলন্নি মবভাগ ওয়ািী ম োব ( ািালি) 

 তনস্পতির  

হার 

 

 

93% 

95% 

95% 

95% 

95% 

94% 

93% 

92% 

89% 

 

 

সনাট: মবভাগ-মভমত্তক প্রমত শতাংলশ মনষ্পমত্তি  ালিি উপি 

 

508781

96793

275880

79283

263409

149477

269978

93547

1737148

453623

89219

257744

74822

248973

141859

256545

89191

1611976

0 500000 1000000 1500000

ঢাকা

ময়মনর িংহ

চট্টগ্রাম

বরিশাল

খুলনা

িিংপুি

িাজশাহী

র ললট

মমাট 

রনস্পন্ন (মঞ্জিু আলবদন+না-মঞ্জিু আলবদন+বারিল আলবদন)) আলবদন 
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২.২ ভর্বষ্যৎ ির্রকল্পনা 

(১) ভূমি ব্যবস্থাপনা অলটালিশন প্রকলল্পি িাধ্যলি ১৭টি মবমভন্ন িিলণি ভূমি সেবা এমপ্ল্লকশন 

েফটওেযাি তথা - ই-মিউলটশন, মিমভউ ও আপীল িািলা ব্যবস্থাপনা, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কি, সিে 

োটি িমফলকট িািলা ব্যবস্থাপনা, মিউলটলটি েমতয়ান, মিমিটাল ল্যান্ড সিকি ি, সিৌিা ম্যাপ সিমলভামি মেলস্টি, 

মিে িািলা ব্যবস্থাপনা, কৃমষ ও অকৃমষ োেিমি ব্যবস্থাপনা, সদওয়ামন িািলা তথ্য ব্যবস্থাপনা,  াটবািাি 

ব্যবস্থাপনা, িলি াল ব্যবস্থাপনা, বাল্য ি াল ব্যবস্থাপনা, িা-বাগান ব্যবস্থাপনা, মভমপ েম্পমত্ত ব্যবস্থাপনা, ভূমি 

অমিে ণ ব্যবস্থাপনা ও অভযন্তিীণ বালিট ব্যবস্থাপনা ইতযামদ - ‘ল্যান্ড ইনফিলিশন োমভিে সেিওয়াকি’ 

মেলস্টি েফটওেযাি-এি িাধ্যলি একই কাঠালিায় মনলয় এলে আন্তোঃপমিিালনলযাগ্য (Interoperable) 

সিটালবি ততমি কলি ভূমি মনবন্ধ্ন ে  েিকালিি অন্যান্য েব সেবাি োলথ েিলয় (Synchronize) কিা 

 লব। েকল পয িালয়ি ভূমি েম্পমকিত অমফলেি িন্য বাস্তবায়ন কিা  লব, ফলল Online Smart Land 

Management প্রবতিন েম্ভব  লব।  

(২) মিমিটাল পিমতলত ভূমি িমিপ কিাি িন্য ভূমি সিকি ি ও িমিপ অমিদপ্তলিি মিমিটাল িমিপ 

পমিিালনাি েেিতা বৃমিকিণ’ প্রকলল্পি িাধ্যলি স্যালটলাইট ও সরালনি  িাধ্যলি েব িাধুমনক প্রযুমক্ত ব্যব াি 

কলি অলপোকৃত স্বল্প েিলয়, মনভু িলভালব মিমিটাল পিমতলত ভূমি িমিপ কিাি িন্য মতনটি পাব িতয সিলা 

ব্যতীত োিালদলশি ৪৭০টি উপলিলাি সিৌিা পয িালয় মিওলিটিক োলভিি িাধ্যলি ২,৬০,৩১০টি মিও-

সিফালিমসং পলয়ে মনি িািণ কিা  লব ও ১,৩৩,১৮৮টি সিৌিা ম্যালপি িাটালবি িাটালবি প্রস্তুত কিা  লব। 

এছাড়া, পটুয়াোলী ও বিগুনা সিলায় এেএ িমিলপি পি আিএে িমিপ েম্পন্ন না  ওয়ায় উক্ত দুটি সিলাি 

১৪ টি উপলিলায়  মিমিটাল পিমতলত িমিপ েম্পন্ন কিা  লব। এ প্রকলল্পি আওতায় মনি িামিত মিও-

সিফালিস-কৃত সিৌিা ম্যাপ উপযু িক্ত ‘ভূমি ব্যবস্থাপনা অলটালিশন’ প্রকলল্প েিবিা  কিা  লব। 

(৩) শজলা শরকি ি রুিবক র্ির্জটাল শরকি ি রুি বা ভাচুিয়াল শরকি ি রুবি রূিান্তর করা হবব। শসজন্য 

ইবিািবধ্য কা িক্রি গ্রহণ করা ও র্ির্জটাল জর্রি কা িক্রি ি িায়ক্রবি সারাবদবশ সম্পন্ন করা। 

(৪) ভূর্ির সকল আইন ও র্বর্ধ-র্বধানবক একত্রীি কবর ই-বুক সির্র করা। 

(৫) িাঠি িাবয়র কি িকিিা-কি িিারীবদর অর্ফবস র্নয়র্িি উির্স্থর্ি র্নর্িিকরবণর জন্য ভূর্ি 

িন্ত্রণালয় হবি অনলাইন হার্জরা ি িায়ক্রবি বাস্তবায়ন করা। 

(৬) ভূর্ি সাংক্রান্ত সকল শসবা শিাবাইল সার্ভিস র্হবসবব রূিান্তবরর কা িক্রি গ্রহণ করা হয়। 

নাগর্রকগণ  াবি শিাবাইল শফাবনর িাধ্যবি ভূর্ি শসবা এক স্থান হবি শিবি িাবর িার কা িক্রি গ্রহণ করা।  
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ছমব ২.২: ঢাকা কাললটলিলটি ভার্চিয়াল সিকি ি রুি উলবািন 

০২ িানুয়ামি ২০২০ তামিলে িাননীয় ভূমিিন্ত্রী োইফুজ্জািান সিৌধুিী, এিমপ, ঢাকা সিলা প্রশােলকি কায িালয়  লত, ‘ ালতি 

মূলঠায় ভূমিলেবা’ প্রমতপাযলক োিলন সিলে ঢাকা কাললটলিলটি ভার্চিয়াল সিকি ি রুি উলবািন কলিন।  

 

 
ছমব ২.৩: বাংলালদলশি ভূমিিন্ত্রী  এবং রুশ অথ িননমতক উন্নয়ন উপিন্ত্রী ও সিািমিস্তাি প্রিালনি তবঠক 

২০ জুন ২০১৯ তামিলে িামশয়াি িািিানী িলস্কালত অবমস্থত সিািমিস্তাি েদি দপ্তলি, ভূমি ব্যবস্থাপনা মবষলয় বাংলালদশ-

িামশয়াি িলধ্য আনুষ্ঠামনক এক মবপেীয় তবঠলক বক্তব্য িােলছন ভূমিিন্ত্রী োইফুজ্জািান সিৌধুিী, এিমপ। পালশ উপমবি রুশ 

অথ িননমতক উন্নয়ন উপিন্ত্রী মভলটামিয়া আিািলিলকা। 
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ছমব ২.৪: আি এে েমতয়ান উন্মকু্তকিণ 

২৭ সফব্রুয়ামি, ২০১৯ তামিলে ‘ ালতি মুলঠায় েমতয়ান’ এই প্রমতপাযলক োিলন সিলে ভূমি িন্ত্রণাললয়ি েভাকলে অনুমষ্ঠত 

সদশব্যাপী আি এে েমতয়ান অনলাইলন অবমুক্তকিণ কায িেি উলবািন কলিন িাননীয় ভূমিিন্ত্রী িনাব োইফুজ্জািান সিৌধুিী, 

এিমপ। অনুষ্ঠালন প্রায় ৩২  ািাি িমিপ-কৃত সিৌিাি ১ সকাটি ৪৬ লে আি এে েমতয়ালনি িনোিািলণি িন্য উন্মুক্ত কলি 

সদওয়া  য়। 

 

 
ছমব ২.৫: েিে ঢাকা সিলায় শতভাগ ই-নািিামি িাল্য কায িেি শুভ উলবািন 

১২ সফব্রুয়ামি, ২০১৯ তামিলে, ঢাকা সিলা প্রশােন কায িাললয় ঢাকা ি ানগিে  েিে ঢাকা সিলায় শতভাগ ই-নািিামি িাল্য 

কায িেি শুভ উলবািন কলিন ভূমি িন্ত্রণাললয়ি িাননীয় িন্ত্রী িনাব োইফুজ্জািান সিৌধুিী, এিমপ। 
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তৃিীয় অধ্যায় 

বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ক্ত 

৩.১ ভূর্িকা 

েিকাি ২০৪১ োললি িলধ্য বাংলালদশলক উন্নত িাষ্ট্র ম লেলব মবমনি িালণ দৃঢ়প্রমতজ্ঞ এবং সুশােন 

সুেং ত-কিলণ েলিি। সে লেয বাস্তবায়লন একটি কায িকি, দে এবং গমতশীল প্রশােমনক ব্যবস্থা একান্ত 

অপমি ায ি। ফলশ্রুমতলত, েিকামি কি িকালে দেতা বৃমি, স্বেতা ও িবাবমদম  মনমিতকিণ, েম্পলদি যথাযথ 

ব্যব াি মনমিতকিণ ও প্রামতষ্ঠামনক েেিতা বৃমিকিলণি উলদ্দলে আধুমনক কায িকি পিমত ম লেলব ২০১৪-

১৫ অথ িবছি সথলক ৪৮টি িন্ত্রণালয়/মবভালগি োলথ বামষ িক কি িেম্পাদন র্চমক্ত স্বােলিি িাধ্যলি কি িেম্পাদন 

ব্যবস্থাপনা পিমত িাল্য কিা  য়। এ পিমতলত মূলত েিকামি কায িেিলক ‘পিমত মনভিি’  লত ‘ফলাফল মনভিি’ 

কিা  লয়লছ। এ র্চমক্ত সকান কায িাললয়ি প্রিালনি েলঙ্গ তাি পিবতী ঊর্ধ্িতন কায িাললয়ি প্রিালনি িলধ্য 

স্বােমিত এক বছি সিয়াদী একটি র্চমক্ত যালত উভয় পে র্চমক্ত বাস্তবায়লনি িন্য অঙ্গীকািাবি  য়। অথ িবছি 

সশলষ ১০০ নম্বলিি মভমত্তলত র্চমক্তি লেযিাত্রা অিিলনি মবষয়টি মূল্যায়ন কিা  লয় থালক। 

 

ছমব ৩.১: িাননীয় প্রিানিন্ত্রীি মনকট ২০১৯-২০ অথ িবছলিি স্বােমিত বামষ িক কি িেম্পাদন র্চমক্তপত্র  স্তান্তি 

১৩ জুলাই ২০১৯ তামিলে িাননীয় প্রিানিন্ত্রী সশে  ামেনাি মনকট তাঁি কায িাললয় ভূমি েমিব সিাোঃ িাক ছুদুি ি িান পাটওয়ািী 

২০১৯-২০ অথ িবছলিি স্বােমিত বামষ িক কি িেম্পাদন র্চমক্তপত্র  স্তান্তি কলিন। 
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িাট ি ৩.১: ভূমি িন্ত্রণাললয়ি িন্য বিাদ্দকৃত ৮৯টি সূিলকি প্রাপ্ত সস্কালিি  াি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66; 74%

4; 4%

14; 16%

5; 6%

পূণ ি ওবয়বটি শস্কার প্রাপ্ত সূিক - ৬৬টি

আাংর্শক ওবয়বটি শস্কার প্রাপ্ত সূিক - ৪টি

শূন্য ওবয়বটি প্রাপ্ত সূিক - ১৪টি

ওবয়বটি শস্কাবরর জন্য র্বববিনাহীন সূিক - ৫টি

ম োট সংযুক্ত মকোর - ৭৫.৪৭/১০০ 
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৩.২ ২০১৯-২০ অথ িবছবরর বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ক্ত (এর্িএ) এর লক্ষযিাত্রা অজিন প্রর্িববদন 

সটমবল ৩.১ ২০১৯-২০ অথ িবছবরর বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ক্ত (এর্িএ) এর লক্ষযিাত্রা অজিন প্রর্িববদন 
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ছমব ৩.২: িাতীয় সশাক মদবে/২০১৯ উপললে স্মিণ েভা ও সদায়া িা মফল অনুমষ্ঠত 

১৮ আগস্ট ২০১৯ তামিলে স্বািীনতাি ি ান স্থপমত িামতি মপতা বঙ্গবন্ধু সশে মুমিবুি ি িান এি ৪৪তি শা াদাত বামষ িকী ও 

িাতীয় সশাক মদবে/২০১৯ উপললে ভূমি িন্ত্রণাললয়ি েলেলন কলে িন্ত্রণালয় কর্তিক আলয়ামিত আললািনা েভা ও সদায়া 

িা মফলল বক্তব্য িােলছন িাননীয় ভূমিিন্ত্রী োইফুজ্জািান সিৌধুিী। 

 

 

ছমব ৩.৩: - স্মৃমত িাদুঘলি বঙ্গবন্ধুি প্রমতকৃমতলত পুষ্পস্তবক অপ িণ 

১৭ িাি ি, ২০২০ তামিলে বঙ্গবন্ধু সশে মুমিবুি ি িালনি িন্মশতবামষ িকী উপললেয িাননীয় িন্ত্রী িনাব োইফুজ্জািান সিৌধুিী 

এিমপি সনর্তলে ভূমি িন্ত্রণালয় ও এি আওতািীন েকল দপ্তি/েংস্থাি কি িকতিা ও কি িিািীবৃন্দ ভূমি িন্ত্রণাললয়ি পে সথলক 

িািিানীি িানিমন্ডি ৩২ নম্বি সিালি বঙ্গবন্ধু স্মৃমত িাদুঘলি বঙ্গবন্ধুি প্রমতকৃমতলত পুষ্পস্তবক অপ িণ কলিন। 
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ছমব ৩.৪: িাননীয় প্রিানিন্ত্রীি ত্রাণ ও কল্যাণ ত মবলল অনুদান 

০৫ সি, ২০২০ তামিলে প্রিানিন্ত্রীি মুখ্য েমিব ি. আ িদ কায়কাউলেি মনকট িাননীয় প্রিানিন্ত্রীি ত্রাণ ও কল্যাণ ত মবলল 

কলিানা সিাকালবলায় ভূমি িন্ত্রণালয় এবং এি আওতািীন েকল কি িকতিা-কি িিামিলদি এক মদলনি সবতন অনুদান ম লেলব 

প্রদালনি সিক  স্তান্তি কলিন ভূমি েমিব সিাোঃ িাক ছুদুি ি িান পাটওয়ািী 

 

 

ছমব ৩.৫: িাননীয় ভূমিিন্ত্রীি েন্দ্বীপ উপলিলাি ভাষানিি পমিদশ িন কলিন 

০৪ িাি ি, ২০২০ তামিলে িাননীয় ভূমিিন্ত্রী োইফুজ্জািান সিৌধুিী েন্দ্বীপ উপলিলাি ভাষানিি পমিদশ িন কলিন। আেয়ণ-৩ প্রকল্প 

পমিিালক কলিািি এ এ িামুন সিৌধুিী এ েিয় িন্ত্রীলক ভাষানিলি স্বাগত িানান এবং মিফ কলিন। এেিয় স্থানীয় েংেদ েদস্য 

িা ফুজুি ি িান মিতা ও ভূমি িন্ত্রণাললয়ি েমিব সিাোঃ িাক ছুদুি ি িান পাটওয়ািী উপমস্থত মছললন 
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িতুথ ি অধ্যায় 

ভূর্ি িন্ত্রণালবয়র র্বর্ভন্ন অনুর্বভাগ ও শাখার কা িক্রি  

ভূর্ি িন্ত্রণালবয়র কা িাবলী সুষু্ঠভাবব সম্পন্ন করার জন্য িন্ত্রণালবয়র কা িাবলীবক র্বর্ভন্ন অনুর্বভাগ, 

অর্ধশাখা ও শাখায় র্বভক্ত করা হবয়বছ। ২০১৯-২০ অথ ি বছবর র্বর্ভন্ন শাখায় সম্পার্দি কা িাবলী র্নবে 

উিস্থািন করা হবলা। 

৪.১ খাসজর্ি 

৪.১.২ ব্যবস্থািনা ও ববন্দাবস্ত 

ভূমি  লে সিৌমলক প্রাকৃমতক েম্পদ, যা িানুলষি মনতয প্রলয়ািনীয় েকল িাম দাি উৎে। বাংলালদলশ 

িনেংখ্যা বৃমিি কািলণ িাথামপছু ভূমিি পমিিাণ েিাগত হ্রাে পালে। এছাড়া অথ িননমতক অেগমতি োলথ 

োলথ সদলশি মশল্পায়ন ও নগিায়লণি প্রবণতা বৃমি পালে এবং নদী ভাঙ্গনে  মবমভন্ন প্রাকৃমতক দুলয িালগি 

কািলণ েিশই কৃমষ ভূমিি পমিিাণ েংকুমিত  লে। ভূমি িন্ত্রণাললয়ি ব্যবস্থািীলন দু’প্রকালিি োেিমি 

আলছ, কৃমষ োেিমি এবং অকৃমষ োেিমি। োিালদলশ সিাট কৃমষ োেিমিি পমিিাণ ১৮৩০৬৮৯.০০৪৯ 

একি। এি িলধ্য বলন্দাবস্তলযাগ্য কৃমষ োেিমিি পমিিাণ ৪৮১৪৩২.৫৮৮৮ একি। োিালদলশ অকৃমষ 

োেিমিি পমিিাণ ২৩৬৩৭১০.১৫৬০ একি। এি িলধ্য বলন্দাবস্তলযাগ্য অকৃমষ োেিমিি পমিিাণ 

১২৫১৫৯.১৬৫০ একি।    

শটর্বল ৪.১: র্বভাগর্ভর্ত্তক কৃর্ষ ও অকৃর্ষ খাসজর্ির িথ্য 

র্বভবগর নাি শিাট খাসজর্ি (একবর) 

 

ববন্দাবস্তব াগ্য খাসজর্ি (একবর) শিাট খাসজর্ি 

(একবর) 
       

 

কৃর্ষ অকৃর্ষ কৃর্ষ/অকৃর্ষ শিাট কৃর্ষ অকৃর্ষ কৃর্ষ/অকৃর্ষ শিাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ঢাকা ১৬৮৯৫০.৯৮৯৯ ২৮৫৯২৯.৭১৩ ৪৫৪৮৮০.৭০২৯ ৮১৫০০.৮৮৩৪ ১১১৯০.৪৩৮৪ ৯২৬৯১.৩২১৮ 

িট্টোি ৮৪৬৪৬৯.১৫৬৭ ১৩৫০৫৭৯.৭২৭৫ ২১৯৭০৪৮.৮৮৪২ ১৫৩৩০৮.৭৩৪৫ ৮৯৮২৩.১১২০ ২৪৩১৩১.৮৪৬৫ 

িািশা ী ১১১৩৪৬.৭৫৫৬ ১৬৬৫৯০.৫৬৮৩ ২৭৭৯৩৭.৩২৩৯ ৩৭৭৭৫.৯৫৭৮ ২৬৩৬.৯৬৬৬ ৪০৪১২.৯২৪৪ 

খুলনা ৯৪৫০১.৩৫৭৬ ১৩২৭৫৭.০৯৪৪ ২২৭২৫৮.৪৫২ ৪৯৫৮.১৮২৫ ৮৬৭.২৮৯৯ ৫৮২৫.৪৭২৪ 

িয়িনমেং  ১১৪৮২১.৬৮৫১ ৯১১৬০.৩৯ ২০৫৯৮২.০৭৫১ ৫৬৫৫৩.৩৪৮১ ৪৩৬৫.৪৫৫১ ৬০৯১৮.৮০৩২ 

িংপুি ১৩৭৭৯৬.৩০ ১১৮২৫৮.০০ ২৫৬০৫৪.৩০ ৬৭৫৫২.৯৯ ২০৯৪.৬৫ ৬৯৬৪৭.৬৪ 

মেললট ১৫৮২৯৯.৯৫ ২১৬৮১৬.৯৫৬ ৩৭৫১১৬.৯০৬ ৬১৮৪৯.৬৫৭ ১৩০৫২.৭১৩ ৭৪৯০২.৩৭ 

বমিশাল ১৯৮৫০২.৮১ ১৬১৭.৭০৭১ ২০০১২০.৫১৭১ ১৭৯৩২.৮৩৫৫ ১১২৮.৫৪ ১৯০৬১.৩৭৫৫ 

সব িবিাট ১৮৩০৬৮৯.০০৪৯ ২৩৬৩৭১০.১৫৬০ ৪১৯৪৩৯৯.১৬১২ ৪৮১৪৩২.৫৮৮৮ ১২৫১৫৯.১৬৫ ৬০৬৫৯১.৭৫৩৮ 
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ভূমি িন্ত্রণাললয়ি মনয়ন্ত্রণািীলন োেিমিি েলব িাত্তি ব্যব াি মনমিত কিাি ললেয পৃথক দুটি 

নীমতিালা িলয়লছ। কৃমষ এবং অকৃমষ োেিমি মবতিণ কায িেি স্বে ও গমতশীল কিাি  ললেয বতিিান 

েিকাি কর্তিক কৃমষ োেিমি ব্যবস্থাপনা ও বলন্দাবস্ত নীমতিালা,১৯৯৭ এি আললালক োিালদলশ ২০০৯  লত 

২০২০ োললি জুন পয িন্ত েিলয় ৩০৮৯৬৫ টি ভুমি ীন পমিবািলক সিাট ১৫৪৬৬৫.৮০৯৪ (এক লে র্চয়ান্ন 

 ািাি ছয় শত পঁয়ষমট্ট দশমিক আট শূন্য নয় িাি) একি কৃমষ োেিমি বিাদ্দ প্রদান কিা  লয়লছ। ২০১৯-

২০২০ অথ ি বছলি ১৫৯২১ টি ভূমি ীন পমিবািলক সিাট ২৫৭৭.১৮ (দুই  ািাি পাঁিশত োতাত্তি দশমিক এক 

আট) একি োেিমি বলন্দাবস্ত প্রদান কিা  লয়লছ। কৃমষ োেিমি ভূমি ীনলদি িলধ্য বলন্দাবলস্তি িাধ্যলি 

সদলশি সবকাি িনলগাষ্ঠীি একটি উলেেলযাগ্য অংলশি পুনব িােলনি োলথ োলথ কৃমষ উৎপাদন বৃমিলত কৃষক 

পমিবািলক েিােমি েম্পৃক্ত কিা  লে। ফলল এ েকল কৃষক পমিবাি স্বমনভিিতা অিিনে  সদলশি দামিদ্র্ 

মবলিািন কি িসূমি বাস্তবায়লন অবদান িােলছ। ২০১৯-২০ অথ ি বছলি ভূমি িন্ত্রণাললয়ি আওতায় োেিমি 

বলন্দাবস্ত প্রাপ্ত ভূমি ীন পমিবাি এবং তালদি নালি বলন্দাবস্ত সদয়া োেিমিি পমিিাণ (মবভাগমভমত্তক 

তামলকা)।  

শটর্বল ৪.২: ২০১৯-২০ অথ ি বছবর ভূর্িহীন ির্রবারবক খাস জর্ি বরাবির ির্রিাণ 

র্বভাবগর নাি ববন্দাবস্তকৃি কৃর্ষ খাসজর্ি (একর) ভূর্িহীন ির্রবার 

ঢাকা ৩৮৯.৬৩ ২০৮৮ 

িট্টোি ৬৭.৪০৩৮ ৯৩৭ 

িািশা ী ৫২.৩১ ৭৯৩ 

খুলনা ৬২.৫৬ ৬৬৩ 

িয়িনমেং  ১২৪৯.৩২৯ ৭৫৫২ 

িংপুি ২১৭.৪৫ ১৪০৮ 

মেললট ২১৫.৯৪২৩ ১১১১ 

বমিশাল ৩২২.৫৫৪৫ ১৩৬৯ 

সব িবিাট ২৫৭৭.১৮ ১৫৯২১ 

 

অপিমদলক, অকৃমষ োেিমি ব্যবস্থাপনা ও বলন্দাবস্ত নীমতিালা,১৯৯৫ এি আওতায় সদলশি মশল্প-

বামণিয ও উৎপাদন বৃমিলত এবং মবমভন্ন মশল্প ও বামণমিযক প্রমতষ্ঠান, মশো ও িিীয় প্রমতষ্ঠান, মবমভন্ন 

েিকামি-আিােিকামি, স্বায়ত্তশামেত প্রমতষ্ঠালনি কায িেি বৃমিলত এবং গবামদ পশু ও  াঁে-মুিমগি োিাি 

স্থাপলন মবমভন্ন ব্যমক্ত/প্রমতষ্ঠালনি নালি এবং মুমক্তলযািা েংেলদি অনুকূলল অকৃমষ োেিমি বলন্দাবস্ত প্রদান 

কিা  লয় থালক। ২০১৯-২০ অথ ি বছলি মবমভন্ন দপ্তি/েংস্থাি অনুকূলল সিাট ১৮৬৪.৪২৫২ (এক  ািাি আটশত 

সিৌষমট্ট দশমিক িাি দুই পাঁি দুই ) একি অকৃমষ োেিমি বলন্দাবস্ত প্রদান কিা  লয়লছ। 

শটর্বল ৪.৩: ২০১৯-২০ অথ ি বছবর র্বর্ভন্ন সাংস্থাবক খাস জর্ি বরাবির ির্রিাণ 

সরকার্র দপ্তর 

(একবর) 

শবজা  

(একবর) 

হাইবটক িাকি 

(একবর) 

মুর্ক্তব ািা 

কিবেক্স 

(একবর) 

র্বর্ভন্ন বার্হনী 

(একবর) 

ব্যর্ক্ত,র্শক্ষা,ধিীয় 

ও অন্যান্য 

প্রর্িষ্ঠান 

(একবর) 

শিাট 

(একবর) 

২৫.৩১১৫ ১৫১৪.৪৯২ ৮২.৬৮ ০.৩৮ ১৬৩.৬৮৫ ৭৬.৮৭৬৬ ১৮৬৪.৪২৫২ 

 

৪.১.২ িা বাগান 
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মেললট,  মবগি, সিৌলভীবািাি ও িট্টোি সিলাি অমিকাংশ িা বাগালনি িামলক েিকালিি পলে 

ভূমি িন্ত্রণালয়। িা ভূমিি মলি প্রদান, মলি নবায়ন, উপযুক্ত িমিলত নতুন িা বাগান সৃিন ভূমি িন্ত্রণাললয়ি 

একটি মনয়মিত কায িেি। বতিিালন েিকামি িা বাগালনি েংখ্যা ১৬০ টি। ইিািামব ীন িা বাগালনি েংখ্যা 

২১টি এবং ইিািাকৃত িা বাগালনি েংখ্যা ১৩৯টি। িা বাগান ইিািা প্রদান ও ইিািা নবায়ন এবং নতুন 

ভূমিলত িা বাগান সৃিন মবষয়ক একটি নীমতিালা প্রণয়ন কিা  লয়লছ। েম্প্রমত বাগানগুললালক ব্যবস্থাপনাি 

সুমবিালথ ি মতনটি সেমণলত ভাগ কিা  লয়লছ। এছাড়া ইিািা বম ভূ িত বাগানগুললালক ব্যবস্থাপনাি আওতায় মনলয় 

আোি কি িসূমিও  ালত সনয়া  লয়লছ।  

োিা সদলশ সিলামভমত্তক সিাট িা বাগালনি তামলকা, ইিািাকৃত িা বাগালনি তামলকা এবং 

ইিািামব ীন িা বাগালনি তামলকা মনলম্ন “ছক” আকালি উপস্থাপন কিা  ললা: 

শটর্বল ৪.৪: সারাবদবশ শিাট িা বাগাবনর শজলার্ভর্ত্তক িার্লকা 

 সিলাি নাি সিাট িা বাগালনি েংখ্যা ইিািাকৃত িা বাগালনি েংখ্যা ইিািামব ীন িা 

বাগালনি েংখ্যা 

০১। মেললট ১৯ ১৫ ০৪ 

০২।  মবগি ২৪ ২৩ ০১ 

০৩। সিৌলভীবািাি ৯২ ৮৪ ০৮ 

০৪। িট্টোি ২৩ ১৭ ০৬ 

০৫। িাহ্মণবামিযযযা ০১ - ০১ 

০৬। িাঙ্গািাটি ০১ - ০১ 

 সিাট ১৬০ ১৩৯ ২১ 

 

বাংলালদশ িা সবালি িি তামলকা অনুযায়ী সিাট িা বাগালনি েংখ্যা উমেমেত ৬ সিলায় েব িলিাট 

১৬০টি। েিকালিি মনয়ন্ত্রণািীন উপলিাক্ত ১৬০ টি িা বাগান ছাড়াও পঞ্চগড় ও ঠাকুিগাঁও সিলায় সবেিকামি 

উলযালগ ব্যমক্তগত িমিলত ২৬ টি িা বাগান সৃিন কিা  লয়লছ। 

িা বাগান সাংক্রান্ত র্কছু িথ্যার্দ 

• ভূবি িন্ত্রণালশয়র আওিাধীন রিাে চা িাগাশনর সংখ্যা -  ১৬০টি। 

• ইজারাকৃি চা িাগাশনর সংখ্যা                              - ১৩৯টি। 

• ইজারাবিহীন চা িাগাশনর সংখ্যা                           - ২১টি। 

• ২০১০ সাশল চা িাগান ইজারা চুবক্ত/নিায়ন চুবক্তর েিিািলী আধুবনকীকরণ কশর একটি রগশজে 

প্রকাবেি হশয়শছ। 

• চা িাগাশনর ভূবি ব্যিস্থাপনা বনশে িবেকা, ২০১৭ জাবর করা হশয়শছ। 
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িাট ি ৪.১: কৃমষ ও অকৃমষ িমিি বিালদ্দি  াি (শতাংলশ) 

 

 

 

কৃতষ

58.04%

সরকাতর দপ্তর

0.57%

শবজা

34.11%

হাইবর্ক িাকি

1.86%

মুতিবর্াদ্ধা কমবেক্স

0.01%

তবতভন্ন বাতহনী

3.69%
ব্যতি,তেিা,ধমীয় 

প্রতিষ্ঠান

1.73%

অকৃতষ

41.96%
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ছমব ৪.১: ই-মিউলটশন প্রমশেণ সকাে ি উলবািন কলিন িাননীয় ভূমিিন্ত্রী োইফুজ্জািান সিৌধুিী, এিমপ। 

১০ সফব্রুয়ামি, ২০১৯ তামিলে খুলনা মবভালগি ৭ টি সিলা - খুলনা, র্চয়ািাঙ্গা, কুমিয়া, িাগুিা, োতেীিা, নড়াইল এবং বালগি াট 

সিলায় অনুমষ্ঠত ৪ মদন ব্যাপী ই-মিউলটশন প্রমশেণ সকাে ি েমিবাললয় ভূমি িন্ত্রণাললয়ি েভাকে সথলক মভমিও কনফালিলসি 

িাধ্যলি উলবািন কলিন িাননীয় ভূমিিন্ত্রী োইফুজ্জািান সিৌধুিী, এিমপ। 
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৪.২ প্রশাসন 

৪.২.১ কি িকতিা/কি িিািীলদি েংখ্যা (িািস্ব বালিলট): 

শটর্বল ৪.৫: ভূমি িন্ত্রণাললয়ি কি িকতিা/কি িিািীলদি েংখ্যা (িািস্ব বালিলট) 

 সাংস্থার স্তর অনুবিার্দি িদ পূরণকৃি  

িদ 

শূন্যিদ বছরর্ভর্ত্তক 

সাংরর্ক্ষি 

(র্রবটনশনকৃি) 

অস্থায়ী িদ 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 ভূর্ি িন্ত্রণালয়  ১৬১ ১০৩ ৫৮  

 িাঠ প্রশাসন ১১,৩৬১ ৭,১৭৬ ৪,১৮৫  

 ভূমি আপীল সবাি ি ৫০ ৪০ ১০  

 ভূমি েংস্কাি সবাি ি ১০৬ ৮৭ ১৯  

 ভূমি সিকি ি ও িমিপ অমিদপ্তি ৭,৬৪২ ২,৫৬২ ৫,০৮০ ০৬ 

 ভূমি প্রশােন প্রমশেণ সকে ৪২ ৩৮ ০৫ ১৫ 

 ম োব মনয়ন্ত্রক (িািস্ব) এি 

দপ্তি 

২৭৯ ২৪৭ ৩২ - 

 শিাট ১৯,৬৪১ ১০,২৫৩ ৯,৩৮৯ ২১ 

      

 

৪.২.২ শূন্যপদ পূিলণ েিস্যাি কািণ: 

শটর্বল ৪.৬: শূন্যপদ পূিলণ েিস্যাি কািণ 

 িন্ত্রণালয়/দপ্তর/অর্ধদপ্তর িবদর 

নাি 

শূন্যিদ শূন্যিদ 

 ১ ২ ৩ ৪ 

 ভূর্ি িন্ত্রণালয়   ি ািান্য সুপ্রীি সকালট িি  াইলকাট ি মবভালগ ১২৩৭/২০১৭ 

নম্বি মিট সিাকদ্দিা দালয়ি  ওয়ায় মনলয়াগ কায িেি 

স্থমগত কিা  য়। বতিিালন মনলয়াগ কায িেি ে লণি িন্য 

মিট সিাকদ্দিা মনষ্পমত্তি মবষলয় আইনী প্রমেয়া িলিান 

িলয়লছ। 

 িাঠ প্রশাসন   ি ান সুপ্রীি সকালট িি আপীল মবভালগি মেমভল আপীল নং 

৪৮/২০১১ কর্তিক প্রদত্ত িালয় পমিলপ্রমেলত ভূমি 

িন্ত্রণাললয়ি ব্যবস্থাপনা মবভালগি মনলয়াগ মবমিিালােমূ  

বামতল  ওয়ায় “ভূমি ে কািী কি িকতিা ও ভূমি 

উপে কািী কি িকতিা মনলয়াগ মবমিিালা  ২০২০” এবং 

“ভূমি িন্ত্রণাললয়ি আওতািীন িাঠ পয িালয় কি িকতিা-

কি িিািীলদি মনলয়াগ মবমিিালা ২০২০” নালি দুটি মনলয়াগ 

মবমিিালা িনপ্রশােন িন্ত্রণাললয়ি মনলয়াগ মবমিিালা 

পিীেণ েংোন্ত উপকমিটিি, প্রশােমনক উন্নয়ন েংোন্ত 

েমিব কমিটি, বাংলালদশ েিকামি কি ি কমিশন 

েমিবাললয়ি অনুলিাদন সশলষ সভটিংলয়ি িন্য 

সলমিেললটিভ ও েংেদ মবষয়ক মবভাগ, আইন িন্ত্রণাললয় 

সপ্রিণ কিা  লয়লছ। মনলয়াগ মবমি প্রণয়লনি কাি েম্পন্ন 
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 িন্ত্রণালয়/দপ্তর/অর্ধদপ্তর িবদর 

নাি 

শূন্যিদ শূন্যিদ 

 লল দ্রুত শূন্য পদ পূিণ কিা যালব। 

 ভূমি আপীল সবাি ি - - - 

 ভূমি েংস্কাি সবাি ি - - - 

 ভূমি সিকি ি ও িমিপ অমিদপ্তি - - েংমবিালনি ৭ি েংলশািনী বামতল েংোন্ত ৬৯৬/২০১০ 

নম্বি িালয়ি সপ্রমেলত অমিদপ্তি ও এি অিীন সেলটললিে 

সপ্রে ও সিানেমূল ি ৩টি মনলয়াগমবমি অকায িকি  ওয়ায় 

এবং নতুন মনলয়াগমবমি প্রণীত না  ওয়ায় পদেমূ  শূন্য 

িলয়লছ। নতুন মনলয়াগমবমি প্রণয়ন প্রমেয়ািীন। 

 ভূমি প্রশােন প্রমশেণ সকে - - প্রকাশনা কি িকতিা পলদ মনলয়ালগি সেলত্র স্বাস্থয ও পুমলশ 

সভমিমভলকশন প্রমতলবদন প্রামপ্তলত দীঘ িসূমত্রতা। 

 ম োব মনয়ন্ত্রক (িািস্ব) এি দপ্তি - - মিট মপটিশন নম্বি- ৩৮২৯/২০১৮ ও ৩৮৩০/২০১৮ 

উচ্চতি আদাললত মবিািািীন থাকায় ৩য় সেমণি ১৩ 

(সতি) টি মনিীেক (িািস্ব) ও ০৯ (নয়) টি অমফে 

ে কািী-কাি-কমম্পউটাি মুদ্র্ােমিক এি শূন্য পলদ 

েিােমি মনলয়াগ কিা েম্ভব  লে না। 

 

৪.২.৩ ভূমি িন্ত্রণালয় ও এি আওতািীন দপ্তি েংস্থাি অমিট আপমত্ত (২০১৯-২০ অথ িবছি): 

শটর্বল ৪.৭: ভূমি িন্ত্রণালয় ও এি আওতািীন দপ্তি েংস্থাি অমিট আপমত্ত 

িন্ত্রণালয়/র্বভাগসমূবহর নাি অর্িট আির্ত্ত েির্শবট 

জবাববর 

সাংখ্যা 

র্নষ্পর্ত্তকৃি অর্িট আির্ত্ত অর্নষ্পন্ন অর্িট আির্ত্ত 

সাংখ্যা টাকার ির্রিাণ 

(বকাটি টাকায়) 

সাংখ্যা টাকার ির্রিাণ 

(বকাটি টাকায়) 

সাংখ্যা টাকার ির্রিাণ 

(বকাটি টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ভূর্ি িন্ত্রণালয় ৪১ .৭৮৮৮ (প্রায়) - - - ৪১ .৭৮৮৮ (প্রায়) 

ভূর্ি িন্ত্রণালবয়র িাঠ ি িাবয়র 

(বজলা, উিবজলা, ইউর্নয়ন) 

৩৬ ২.৭১ (প্রায়) ২০ ১২ .০৯৮৪ (প্রায়) ২৪ ২.৬১১৬ (প্রায়) 

ভূমি আপীল সবাি ি ১৯ ০.৪৩১৭ ০৯ - - ১৯ ০.৪৩১৭ 

ভূমি েংস্কাি সবাি ি - - - - - - - 

ভূমি সিকি ি ও িমিপ অমিদপ্তি ৩৯২ ১.২৭২৮ ৪১২ ৩২৫ ০.২৩৫৫ ৮৭ ১.০৩৭৩ 

ভূমি প্রশােন প্রমশেণ সকে - - - - - - - 

ম োব মনয়ন্ত্রক (িািস্ব) এি দপ্তি - - - - - - - 

সব িবিাট ৪৮৮ ৫.২০৩৩ ৪৪১ ৩৩৭ .৩৩৩৯ ১৭১ ৪.৮৬৯৪ 

 

 

৪.২.৪ িাঠ প্রশাসন (ভূর্ি ব্যবস্থািনা):  

ভূমি িন্ত্রণালয় এবং তাি আওতািীন দপ্তি/েংস্থায় সিাট অনুলিামদত পদ ৩৫৩৮৮টি। তাি তন্মলধ্য 

পূিণকৃত পদ ২৬৬৩০টি এবং শূন্য পলদি েংখ্যা ৮৭৫৮টি। শূন্য পলদি িলধ্য প্রথি সেণীি ৫৫৭টি, ২য় সেণীি 

৫৩৬টি এবং ৩য় সেণীি ৫০৮০টি এবং ৪থ ি সেণীি পদ ২৫৮৫টি। শূন্য পলদি িলধ্য ভূমি সিকি ি ও িিীপ 

অমিদপ্তলিি শূন্যপদ ৪৬০৮টি । মনলয়াগমবমি চূড়ান্ত না থাকায় উক্ত শূন্যপথেমূল  মনলয়াগ সদয়া েম্ভব  লেনা।  

োিা সদলশ ে কািী কমিশনাি (ভূমি) এি িঞ্জুিীকৃত পদ ৫১০ টি। এি িলধ্য ে কািী কমিশনাি 

(ভূমি) পলদ কি িিত িলয়লছ সিাট ৫১০ িন।   
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ভূমি িন্ত্রণাললয়ি উলযালগি সপ্রমেলত োিালদলশ ে কািী কমিশনাি (ভূমি) কর্তিক েকল িিলণি 

েিকািী ভূমি যথাযথভালব েংিেণ, সিাবাইল সকাট ি, মবমভন্ন তদন্ত/পমিদশ িন এবং উলেদ কায িেি পমিিালনাি 

িন্য ে কািী কমিশনাি (ভূমি)গলণি ৪৯৪টি কায িাললয়ি োংগঠমনক কাঠালিালত ০১ (এক)টি কলি িাবল 

সকমবন মপক আপ যথাযথ প্রমেয়া অনুেিণ কলি অন্তভু িক্ত কিা  য়। ২০১৬-১৭ অথ িবছলি প্রমত ইউমনট 

৫১,২৯,৫০০/-(একান্ন লে উনমত্রশ  ািাি পাঁিশত) টাকা ম লেলব ৯৬টি, ২০১৭-১৮ অথ িবছলি প্রমত ইউমনট 

৫০,২৯,৫০০/-(পঞ্চাশ লে উনমত্রশ  ািাি পাঁিশত) টাকা ম লেলব ১৯২টি ও ২০১৮-১৯ অথ িবছলি প্রমত ইউমনট 

৫০,০০,০০০/-(পঞ্চাশ লে) টাকা ম লেলব ২০৬টি িাবল সকমবন মপক-আপ েয় কিা  য় এবং ইলতািলধ্য উক্ত 

গামড়েমূ  েংমিি ে কািী কমিশনাি (ভূমি)সদি অনুকূলল  স্তান্তি কিা  য়।  

পিবতীলত নতুনভালব সৃমিত িট্টোি ি ানগি এলাকাি বাকমলয়া, কাট্টলী ও পলতঙ্গা িািস্ব োলকিল 

অমফে, িট্টোি সিলাি কণ িফুলী উপলিলা ভূমি অমফে, মেললট মেটি-কলপ িালিশন এলাকাি ি ানগি িািস্ব 

োলকিল ভূমি অমফে ও ওেিানীনগি উপলিলা ভূমি অমফে, বান্দিবন পাব িতয সিলাি সিায়াংছমড়, রুিা, থানমি, 

আলীকদি ও নাইেযংছমড় উপলিলা ভূমি অমফে, িাঙ্গািাটি পাব িতয সিলাি বাঘাইছমড়, কাপ্তাই ও কাউোলী 

উপলিলা ভূমি অমফে, োগড়াছমড় পাব িতয সিলাি পানছমড় ও লেীছমড় উপলিলা ভূমি অমফে এবং 

িয়িনমেং  সিলাি তািাকান্দা উপলিলা ভূমি অমফলেি োংগঠমনক কাঠালিালত ০১টি কলি েব িলিাট ১৭টি 

িাবল সকমবন মপকআপ েকল আনুষ্ঠামনকতা সশলষ গত ১৫/১২/২০১৯ তামিলে ৯৬৭ নম্বি স্মািলক অন্তভু িক্ত 

কিা  লয়লছ । উক্ত গামড়েমূ  েলয়ি কায িেি িলিান।  সিলায় িািস্ব প্রশােলন ১৬ সেলিি ৪২৭ টি ও ২০ 

সেলিি ৫৪৬টি পলদ মনলয়ালগি ছাড়পত্র সদয়া  লয়লছ। ভূমি েংস্কাি সবালি িি ৫টি পলদ মনলয়ালগি ছাড়পত্র প্রদান 

কিা  লয়লছ।  

োিালদলশ ০৭টি পলদ ভূমি অমিে ণ কি িকতিা বতিিালন পদাময়ত িলয়লছন। সিমভমনউ সিপুটি কাললটি 

ম োলব সকান কি িকতিা পদায়ন সনই। ২৮-১২-২০১৬ তামিে সথলক িাঠ পয িালয়ি কি িিত কি িকতিালদি মবমভন্ন 

প্রকাি ছুটি মপআিএল ও সপনশন িঞ্জুমিি েিতা মবলকেীকিলণি পমিপত্র িামি কিা  লয়লছ। 

 

 

ছমব ৪.২: ‘ে কািী কমিশনাি (ভূমি)সদি অনুকূলল িাবল সকমবন মপক-আপ  স্তান্তি অনুষ্ঠান 

১৯ িানুয়ামি, ২০২০ তামিলে িাননীয় ভূমিিন্ত্রী োইফুজ্জািান সিৌধুিী, এিমপ িাঠ পয িালয় ে কািী কমিশনাি (ভূমি)সদি 

অনুকূলল িাবল সকমবন মপক-আপ  স্তান্তি অনুষ্ঠালন প্রিান অমতমথ ম লেলব উপমস্থত মছললন। 
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৪.২.৫ প্রর্শক্ষণ ও শৃঙ্খলা 

শটর্বল ৪.৮: ভূর্ি িন্ত্রণালয় ও এর আওিাধীন দপ্তর/সাংস্থার প্রর্শক্ষণ সাংক্রান্ত িথ্যার্দ 

 িন্ত্রণালয়/দপ্তর/অর্ধদপ্তর প্রর্শক্ষণ 

কি িসূর্ির শিাট 

সাংখ্যা 

িন্ত্রণালয় এবাং 

আওিাধীন 

সাংস্থাসমূহ শথবক 

অাংশগ্রহণকারীর 

সাংখ্যা  

 ১ ২ ৩ 

 ভূর্ি িন্ত্রণালয় ০৮ ৫৪ 

 ভূমি আপীল সবাি ি - - 

 ভূমি েংস্কাি সবাি ি ১৩১ ৩,৮৯০ 

 ভূমি সিকি ি ও িমিপ অমিদপ্তি ২৫ ৯৪৯  

 ভূমি প্রশােন প্রমশেণ সকে ৫১ ১,৯৪৭ 

 ম োব মনয়ন্ত্রক (িািস্ব) এি দপ্তি - - 

 সিাট ২১৫ ৬,৮৪০ 

 

শটর্বল ৪.৯: ভূর্ি িন্ত্রণালবয়র র্বভাগীয় / আর্িল িািলা সাংক্রান্ত িথ্যার্দ 

 িন্ত্রণালয়/দপ্তর/অর্ধদপ্তর প্রমতলবদনািীন 

অথ ি-বছলি (২০১৯-

২০) 

িন্ত্রণালয়/অমিদপ্তি/ 

েংস্থােমূল  

পুমিভূত সিাট 

মবভাগীয় িািলাি 

েংখ্যা 

প্রর্িববদনাধীন বছলি র্নষ্পর্ত্তকৃি  িািলার সাংখ্যা অর্নষ্পন্ন  

র্বভাগীয় 

িািলার 

সাংখ্যা 

িাকুর্রচুযর্ি/ 

বরখাস্ত  

অব্যাহর্ি অন্যান্য 

দণ্ড 

শিাট 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 ভূর্ি িন্ত্রণালয় ১১৪ ০৮ ১৮ ১৯ ৪৫ ৬৯ 

 ভূমি আপীল সবাি ি ০২ - - - ০২ ০২ 

 ভূমি েংস্কাি সবাি ি - - - - - - 

 ভূমি সিকি ি ও িমিপ অমিদপ্তি ২১ ০২ ০১ ০২ ০৫ ১৬ 

 ভূমি প্রশােন প্রমশেণ সকে - - - - - - 

 ম োব মনয়ন্ত্রক (িািস্ব) এি 

দপ্তি 

- - - - - - 

 সিাট ১৩৭ ১০ ১৯ ২১ ৫২ ৮৭ 
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৪.৩ সায়রাি িহল 

িলি াল, বাল্যি াল, মিংমড়ি াল, লবণি াল,  াটবািাি ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য ি াল েংোন্ত 

কায িাবলী সুষ্ঠুভালব েম্পন্ন কিাি িন্য ভূমি িন্ত্রণাললয়ি োয়িাত অনুমবভাগলক ০২টি শাোয় মবভক্ত কিা 

 লয়লছ। োয়িাত শাো-০১  লত িলি াল ব্যবস্থাপনাি কায িামদ মনষ্পন্ন কিা  য় এবং োয়িাত শাো-২  লত 

বাল্যি াল, লবণি াল, মিংমড়ি াল,  াটবািাি ইতযামদ ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য ি াল েংোন্ত কায িামদ মনষ্পন্ন 

কিা  য়। সদলশি িলি াল ব্যবস্থাপনাি িন্য বতিিান েিকালিি সিয়াদ শুরুি প্রাক্কালল েিকামি িলি াল 

ব্যবস্থাপনা নীমত ,২০০৯ প্রণীত  লয়লছ ।  

 (ক) েিকামি িলি াল ব্যবস্থাপনা নীমত,২০০৯ অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকলল্প িলি াল ইিািাি তথ্যামদ- 

• ১৪২৬-১৪৩১ িাংলা সন রিয়াশে উন্নয়ন প্রকশল্পর আওিায় বিবভন্ন িৎস্যজীিী সিিায় সবিবি 

বলবিশের্ এর অনুকূশল ইজারাকৃি জলিহাশলর সংখ্যা-১৪৫টি। রাজশস্বর পবরিাণ 

১৪,০৩,৯৮,৭০১.০০ (রচৌে রকাটি বিন লে আোনব্বই হাজার সািেি এক োকা ) । 

• ১৪২৭-১৪৩২ িাংলা সন রিয়াশে উন্নয়ন প্রকশল্পর আওিায় বিবভন্ন িৎস্যজীিী সিিায় সবিবি 

বলবিশের্ এর অনুকূশল ইজারাকৃি জলিহাশলর সংখ্যা-১৪০টি । রাজশস্বর পবরিাণ ৯,৭৯,৮৮,৭২০.০০ 

(নয় রকাটি উনআবে লে আোবে হাজার সািেি বিে োকা ) োকা বনধ িারণ করা হশয়শছ। যা 

আোশয়র বিষশয় প্রবক্রয়াধীন। 

(খ) িলি াললি েংখ্যা: 

• রজলা প্রোসকগশণর রপ্রবরি িশথ্যর বভবিশি ২০ একশরর ঊশবি ও নীশচ ৩৮,০৪৪টি (আেবত্রে হাজার 

চুয়াবেে) 

(গ) রাজস্ব আয়: 

• ২০১৯-২০২০ অর্ ি িছশর জলিহাল হশি রাজস্ব আোশয়র পবরিাণ ১০১,১১,০৪,৮১১/- (একেি এক 

রকাটি এগার লে চার হাজার আেেি এগার) োকা িাত্র; 

(ঘ) িালছি বংশ বৃমি এবং িা িাছ েংিেলণি িন্য সদলশি মবমভন্ন সিলায় সঘামষত অভয়ােি:: 

• কািেন বিল, আউলা বিল, গলাবচপা কুি বিল, গািিলী বিল এিং বসয়েপুর কুি জলিহাল -  

গাজীপুর; 

• িাবলবজ নেীর রধয়ার কুর জলিহাল - রেরপুর ; 

• যদুবরয়া বিল (হাইল হাওি) ও চাপিা িাগুরা বিল (িাইক্কা বিল) এিং হাকালুবক হাওি, িাইছলার 

র্াক, রোলার বিল জলিহাল, রনবচ বিল জলিহাল, বকয়ার রকানা বিল জলিহাল - রিৌলভীিাজার; 

• রকন্দ্রী বিল, জলিহাল - বসশলে; 

• োংগুয়ার হাওি - সুনািগঞ্জ ; 

(ঙ) েিলোতা স্মািলকি িাধ্যলি মবমভন্ন িন্ত্রণাললয় বাস্তবায়নািীন প্রকলল্প  স্তান্তমিত িলি াল:- 

• স্থানীয় সরকার বিভাশগর অধীন হাওি অঞ্চশলর ব্যিস্থাপনা ও জীিনিান উন্নয়ন েীষ িক প্রকল্প 

(বহবলপ) প্রকশল্পর অধীন হস্তান্তবরি বিবভন্ন রজলার ১০টি জলিহাল।  

• স্থানীয় সরকার বিভাশগর অধীন Haor Infrastructure and Livelihood 

Improvement Project (বহবলপ) প্রকশল্প ১৪২৭ িাংলা সশনর ৩০শে বচত্র পয িন্ত বিবভন্ন রজলায় 

১২টি জলিহাল হস্তান্তশরর প্রবক্রয়াধীন রশয়শছ। 
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• িৎস্য ও প্রাবণসম্পে িন্ত্রণালশয়র অধীন বনিগাবছ সিাজবভবিক িৎস্য চাষ প্রকশল্প ১৪২৩-১৪২৮ 

িাংলা সন রিয়াশে পািনা ও বসরাজগঞ্জ রজলায় ৭৮৩টি পুকুর হস্তান্তবরি রশয়শছ। 

• বতরোল শজলার দূগ িাসাগর তদঘী। 

(ি) মনলম্ন বমণ িত িলি ালগুললা িন্ত্রণালয়  লত মনব িা ী আলদলশি িাধ্যলি ঐমত যবা ী/দশ িনীয় স্থান ম লেলব 

মিমিত কলি ইিািামব ীন িাো  লয়লছ।: 

• রািসাগর বেঘী - বেনাজপুর ; 

• হুরা সাগর - বসরাজগঞ্জ ;  

• কাপ্তাই রলক হ্রে - রাঙ্গািাটি; (িৎস্য উন্নয়ন কশপ িাশরেশনর অনুকূশল ১৪২৫-১৪৩০ িাংলা সন 

রিয়াশে ইজারাধীন রশয়শছ। িশি েে িনীয় স্থান বহশসশি ব্যিহৃি হশচ্ছ)।  

• দূগ িাসাগর বেঘী - িবরোল। 

শটর্বল ৪.১০: ২০১৯-২০২০ অথ ি বছলি ইিািাকৃত িলি াল সথলক আদায়কৃত এবং েিকামি সকাষাগালি 

িিাকৃত অলথ িি মবভাগওয়ামি মববিণ 

ক্রর্িক নাং র্বভাবগর নাি (২০ (র্বশ) একবরর  উিবর ও নীবি জলিহাল শথবক আদায়কৃি অবথ ির 

ির্রিাণ (টাকা) 

১. ঢাকা র্বভাগ ১৯,৯৪,৯৭,৩৫৮.০০  

(উর্নশ শকাটি চুরানব্বই লক্ষ সািানব্বই হাজার র্িনশি আটান্ন িাত্র) 

২. িয়িনর্সাংহ র্বভাগ ৯,৬৭,০১,৭০৪.০০  

(নয় শকাটি সািষর্ি লক্ষ এক হাজার সািশি িার িাত্র) 

৩. িিগ্রাি র্বভাগ ৪,৪১,২৭,৯৭৯.০০  

(িার শকাটি একির্ল্লশ লক্ষ সািাশ হাজার নয়শি উনার্শ টাকা িাত্র) 

৪. র্সবলট র্বভাগ ৩৫,২২,০২,৭১৩.০০  

(পঁয়র্ত্রশ শকাটি বাইশ লক্ষ দুই হাজার সািশি শির টাকা িাত্র) 

৫. রাজশাহী র্বভাগ ১৬,৭৪,৪৮,৯৬১.০০  

(বষাল শকাটি চুয়াত্তর লক্ষ আটির্ল্লশ হাজার নয়শি একষর্ি টাকা িাত্র) 

৬. রাংপুর র্বভাগ ৭,১৪,৫০,১৬৪.০০  

(সাি শকাটি শিৌি লক্ষ িঞ্চাশ হাজার একশি শিৌষর্ি টাকা িাত্র) 

৭. খুলনা র্বভাগ ৭,৩৫,১১,৪০০.০০  

(সাি শকাটি িয়র্ত্রশ লক্ষ এগার হাজার িারশি টাকা িাত্র) 

৮. বর্রশাল র্বভাগ ৬১,৬৪,৫৩২.০০  

(একষর্ি লক্ষ শিৌষর্ি হাজার িািশি বর্ত্রশ টাকা িাত্র) 

 েব িলিাট= ১০১,১১,০৪,৮১১.০০ 

(একশি এক শকাটি এগার লক্ষ িার হাজার আটশি এগার টাকা িাত্র)। 

 

৪.৩.১ হাট-বাজার 

িাষ্ট্রীয় অমিে ণ ও প্রিাস্বে আইন,১৯৫০ এি ২০ িািা সিাতালবক িমিদাি কর্তিক প্রমতমষ্ঠত 

বািািেমূ  েিকালিি িামলকানায় ন্যস্ত  য়।  াট ও বািাি (স্থাপন ও অমিে ণ) অধ্যালদশ, ১৯৫৯ এি ৩ িািা 

সিাতালবক (১) বতিিালন বলবত অপি সকান আইলন যা া মকছু বমণ িত থাকুক না সকন েিকািী সগলিট মবজ্ঞমপ্ত 

প্রকাশ কলি েিকাি ১৯৫০ েলনি িাষ্ট্রীয় অমিে ণ ও প্রিাস্বে আইলনি আওতায় এবং উক্ত আইলনি িািা ৩৯ 

এ উপিািা (১) এি দফা (ে) এি আওতায় েমতপূিণ সদয়াি পি স্থামপত সয সকান  াট  ও বািাি মবজ্ঞমপ্তলত 

উমেমেত তামিে  লত অমিে ণ কিলত পািলব, (২) সকান  াট বা বািাি েম্পমকিত মবষলয় উপিািা (১) এি 

অিীন মবজ্ঞমপ্ত প্রকাশ কিাি তামিে  লত অনুরূপ  াট বা বািাি দায়মুক্তভালব েিকাি বিাবি অমপ িত  লব, (৩) 
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উক্ত অধ্যালদলশি অিীন প্রণীত মবমিি আললালক মনি িামিত পন্থায় উপিািা (১) এি অিীন প্রাপ্য েমতপূিণ 

কাললটি কর্তিক মনি িামিত  লব এবং স্বাথ ি েংমিি ব্যমক্ত বা ব্যমক্তবগ িলক কাললটি কর্তিক েমতপূিণ প্রদান 

কিলত  লব। 

েিকামি োেি াললি অন্তভু িক্ত িমিলত স্থানীয় িনোিািলণি সুমবিালথ ি কাললটি কর্তিক প্রস্তামবত  াট-

বািািেমূ  ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ১৯৯০-এি ২২৯ নম্বি অনুলেদ অনুযায়ী প্রমতষ্ঠা বা মবল্যপ্ত কিা  য়।  সয 

সূলত্রই বা সযোলনই প্রমতমষ্ঠত  উক না সকন এ েকল  াট বািাি েম্পূণ িরূলপ ভূমি িন্ত্রণাললয়ি িামলকানায় 

ন্যস্ত। ইউমনয়ন পমিষদ, উপলিলা পমিষদ, সপৌিেভা ও সপৌি কলপ িালিশন ইতযামদ স্থানীয় েিকাি 

প্রমতষ্ঠানেমূ লক আমথ িক ো াে প্রদালনি উলদ্দলে  াট-বািাি  লত প্রাপ্ত আয় এ প্রমতষ্ঠানেমূল ি িলধ্য 

বণ্টলনি িন্য সকবলিাত্র ব্যবস্থাপনাি দাময়ে একটি মনমদ িি  সিয়ালদি িন্য প্রদান কিা  লয়লছ । 

শটর্বল ৪.১১: ২০১৯-২০ অথ ি বছলি  াট-বািাি ইিািা েংোন্ত মবভাগ ওয়ািী তথ্যামদ 

র্বভাবগর 

নাি 

িহাবলর 

নাি 

শিাট িহাবলর 

সাংখ্যা 

ইজারাকৃি িহাবলর 

সাংখ্যা 

অইজারাকৃি িহাবলর 

সাংখ্যা 

ইজারাকৃি টাকার ির্রিান 

ঢাকা হাটবাজার ১৬৮১ ১২৫১ ৪৩০ ৭৮,৯৪,০১,১২২/- 

িট্টোি হাটবাজার ১৬৯৮ ১২৪৬ ৪৫২ ৬৮,১৭,৮৪,৮৩৮/- 

িািশা ী হাটবাজার ১২৫৫ ১০৩৩ ২২২ ১১৪,৪২,৬৫,১৮৮/- 

খুলনা হাটবাজার ১৪৮৬ ১১৫৪ ৩৩২ ৪৬,০৯,১৭,৪২০/- 

বমিশাল হাটবাজার ১০৩৭ ৭৯৯ ২৩৮ ২২,৬৪,০৫,৩২৩/- 

মেললট হাটবাজার ৭৪৮ ৪৩০ ৩১৮ ২০,৩৭,৬২,১৪০/- 

িংপুি হাটবাজার ১২৮১ ৯৬৪ ৩১৭ ৯১,১৩,২১,৮০৩/- 

িয়িনমেং  হাটবাজার ৯১২ ৬২৭ ২৮৫ ৩৯,৪৭,৪২,৬৭২/- 

 শিাট ১০০৯৮ ৭৫০৪ ২৫৯৪ ৪৮১,২৬,০০,৫০৬/- 

 

*ি ািান্য  াইলকাট ি মবভালগ িািলা িমনত কািলণ ১১০ টি  াট-বািাি ইিািা কায িেি স্থমগত আলছ। 

েিে সদলশি ০৮ (আট)টি মবভালগ সিাট  াট-বািালিি েংখ্যা ১০০৯৮টি, তন্মলধ্য ইিািা প্রদত্ত  াট-

বািাি ৭৫০৪টি, ইিািাকৃত টাকাি পমিিাণ  ৪৮১,২৬,০০,৫০৬/- (িািশত একামশ সকাটি ছামিশ লে পাঁিশত 

ছয়) টাকা। উক্ত ইিািা মূলল্যি ৫% ভূমি িন্ত্রণাললয়ি আয় ম লেলব ভূমি িািস্ব োলত িিা  লয় থালক। 

৪.৩.২ বালুিহাল 

বাল্যি াল ব্যবস্থাপনা, ইিািা প্রদান, এ েংোন্ত িটিলতা মনিেন, বাল্যি াল  লত পমিকমল্পতভালব 

বাল্য ও িাটি উলত্তালন ও মবপণন, এি মনয়ন্ত্রণ ইতযামদ সুষ্ঠভুালব েিািালনি িন্য বাল্যি াল ও িাটি ব্যবস্থাপনা 

আইন, ২০১০ প্রণয়ন কিা  য় । উক্ত আইলনি উলদ্দলে পূিণকলল্প বাল্যি াল ও িাটি ব্যবস্থাপনা মবমিিালা-

২০১১ প্রণয়ন কিা  লয়লছ। এ আইন অনুযায়ী বাল্যি াল সঘাষণা, ইিািা প্রদান, মবপণন েংোন্ত যাবতীয় 

কায িাবলী সিলা প্রশােলকি মনয়ন্ত্রলণ ন্যস্ত কিা  লয়লছ। েিকাি সঘামষত বাল্যি ালগুললা প্রমত বাংলা েলনি ১ 

লা তবশাে  লত ৩০ তিত্র পয িন্ত ০১ (এক) বছলিি িন্য উন্মকু্ত দিপলত্রি িাধ্যলি ইিািা প্রদান কিা  য়। 

শটর্বল ৪.১২: ২০১৯-২০ অথ ি বছলি বাল্যি াল ইিািা েংোন্ত মবভাগ ওয়ািী তথ্যামদ 
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র্বভাবগর 

নাি 

িহাবলর নাি শিাট 

িহাবলর 

সাংখ্যা 

ইজারাকৃি 

িহাবলর সাংখ্যা 

অইজারাকৃি 

িহাবলর সাংখ্যা 

ইজারাকৃি টাকার ির্রিান 

ঢাকা বালুিহাল ১০০ ২৫ ৭৫ ৬,৫৫,৭৭,০৮৭/- 

িট্টোি বালুিহাল ১৭৩ ১০৭ ৬৬ ১৪,২৮,২৫,৩০৪/- 

িািশা ী বালুিহাল ৭৪ ৫২ ২২ ২৭,৪৯,১৫,৬৬২/- 

খুলনা বালুিহাল ৫৫ ১৮ ৩৭ ১,৯৭,৯১,৮৫৫/- 

বমিশাল বালুিহাল ৫০ ৩৪ ১৬ ৩,৭৩,২১,৫৫২/- 

মেললট বালুিহাল ৮৬ ৩১ ৫৫ ১০,৭৬,২৯,৯৮৮/- 

িংপুি বালুিহাল ৫৭ ৫১ ০৬ ৭,৬৪,৭৩,৫০৯/- 

িয়িনমেং  বালুিহাল ৩৪ ২৫ ০৯ ১৮,৫৫,৮৯,১৫১/- 

 শিাট ৬২৯ ৩৪৩ ২৮৬ ৯১,০১,২৪,১০৮/- 

 

ি ািান্য  াইলকাট ি মবভালগ িািলা িমনত কািলণ ২৭ টি বাল্যি াল ইিািা কায িেি স্থমগত আলছ 

েিে সদলশ ০৮ (আট)টি মবভালগ সিাট বাল্যি াল ৬২৯টি, ইিািাকৃত বাল্যি াল ৩৪৩টি, ইিািা বাবদ 

প্রাপ্ত টাকাি পমিিাণ - ৯১,০১,২৪,১০৮/- (একানিই সকাটি এক লে িমিশ  ািাি একশত আট) টাকা। যা 

সিলা প্রশােক কর্তিক িালালনি িাধ্যলি েিকামি িািস্ব োলত িিা প্রদান কিা  লয় থালক। 

  

৪.৩.৩ র্িাংর্ড়িহাল 

মিংমড় একটি ব্যাপক অথ িননমতক েম্ভাবনািয় পণ্য। তবলদমশক বামণলিযি সেলত্র অতযন্ত েম্ভাবনািয় এ 

োতলক ব্যাপক উন্নয়লনি ললেয েিকাি মিংমড় িালষি এলাকােমূ লক মিংমড়ি াল ম লেলব সঘাষণাি িাধ্যলি 

মিংমড়ি াললি যলথাপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং মিংমড় উৎপাদন মবষলয়  ভূমি েম্পৃক্ততা েম্পমকিত সুষ্ঠ ু

ব্যবস্থাপনাি িন্য মিংমড়ি াল ব্যবস্থাপনা নীমতিালা, ১৯৯২ প্রণয়ন কলিলছ। এ নীমতিালাি লেয শুধু মিংমড় 

উৎপাদলন স্বয়ংেম্পূণ িতা অিিন নল , সে োলথ উৎপাদন েংমিি িাষীি আথ ি-োিামিক অমিকাি মনমিতকিণ 

এবং তবজ্ঞামনক পিমতলত উৎপামদত মিংমড়ি িান আন্তিিামতক বািালি প্রমতলযামগতামূলক মূলল্যি অবস্থালন 

উন্নীতকিণ। 

সদলশি িট্টোি এবং খুলনা মবভালগ সিাট মিংমড়ি াল -১৩৮৩টি, ইিািাকৃত মিংমড়ি াল ১,৩৭৮টি, 

ইিািা বাবদ টাকাি পমিিাণ-২,৯৬,০০,৬১৯/- (দুই সকাটি মছয়ানিই লে ছয়শত উমনশ) টাকা। যা সিলা 

প্রশােক কর্তিক িালালনি িাধ্যলি েিকামি িািস্ব োলত িিা প্রদান কিা  লয় থালক। ঢাকা, িািশা ী, খুলনা, 

িংপুি, মেললট ও িয়িনমেং  মবভালগ েিকামি সকান মিংমড়ি াল সনই। 

শটর্বল ৪.১৩: ২০১৯-২০ অথ ি বছলি মিংমড়ি াল ইিািা েংোন্ত মবভাগ ওয়ািী তথ্যামদ 

র্বভাবগর 

নাি 

িহাবলর নাি শিাট 

িহাবলর 

সাংখ্যা 

ইজারাকৃি 

িহাবলর সাংখ্যা 

অইজারাকৃি 

িহাবলর সাংখ্যা 

ইজারাকৃি টাকার ির্রিান 

ঢাকা মিংমড়ি াল শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

িট্টোি মিংমড়ি াল ১৩৬২ ১৩৬০ ০২  ২,৭৯,২৭,৫৮০/- 

িািশা ী মিংমড়ি াল শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

খুলনা মিংমড়ি াল ২১ ১৮ ০৩ ১৬,৭৩,০৩৯/- 

বমিশাল মিংমড়ি াল - - - - 

িংপুি মিংমড়ি াল শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 
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র্বভাবগর 

নাি 

িহাবলর নাি শিাট 

িহাবলর 

সাংখ্যা 

ইজারাকৃি 

িহাবলর সাংখ্যা 

অইজারাকৃি 

িহাবলর সাংখ্যা 

ইজারাকৃি টাকার ির্রিান 

মেললট মিংমড়ি াল শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

িয়িনমেং  মিংমড়ি াল শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

 শিাট ১৩৮৩ ১৩৭৮ ০৫ ২,৯৬,০০,৬১৯/- 

 

 

ি ািান্য  াইলকাট ি মবভালগ িািলা িমনত কািলণ ০৫ টি মিংমড়ি াল ইিািা কায িেি স্থমগত আলছ 

 

৪.৩.৪ লবণ িহাল 

লবণ তদনমন্দন োয তামলকাি একটি আবেক উপাদান। িাতীয় স্বালথ ি এ উপাদালন স্বয়ংেম্পূণ িতা 

অিিন কিাি িন্য লবণ িাষ কিাি সেলত্র গুরুেপূণ ি উপকিণ ম লেলব সুষ্ঠ ু ভূমি ব্যবস্থাপনাি উলদ্দলে 

লবণি াল ব্যবস্থাপনা নীমতিালা, ১৯৯২ প্রণয়ন কিা  লয়লছ। এ নীমতিালাি ফলল লবণ উৎপাদলন 

স্বয়ংেম্পূণ িতা অিিন এবং উৎপাদলনি োলথ েমৃ্পক্ত র্তনমূল িাষীলদি আথ ি-োিামিক অমিকাি মনমিত 

 লয়লছ। োমিত  লয়লছ তবজ্ঞামনক পিমতলত লবণ িালষি উন্নয়ন। বাংলালদলশ শুধুিাত্র িট্টোি মবভালগ 

লবণি াল আলছ। সদলশি অন্য সকান মবভালগ লবণি াল সনই। 

সদলশি িট্টোিমবভালগ সিাট লবণি াল -১৫৪ টি, ইিািাকৃত লবণি াল ১৫৪ টি, ইিািা বাবদ টাকাি 

পমিিাণ-২২,৬৮১/- (বাইশ  ািাি ছয়শত একামশ) টাকা, যা সিলা প্রশােক কর্তিক িালালনি িাধ্যলি েিকামি 

িািস্ব োলত িিা প্রদান কিা  লয় থালক। 

 

শটর্বল ৪.১৪: ২০১৯-২০ অথ ি বছলি লবণ ি াল ইিািা েংোন্ত মবভাগ ওয়ািী তথ্যামদ 

র্বভাবগর নাি িহাবলর নাি শিাট 

িহাবলর 

সাংখ্যা 

ইজারাকৃি 

িহাবলর 

সাংখ্যা 

অইজারাকৃি 

িহাবলর সাংখ্যা 

ইজারাকৃি টাকার ির্রিান 

ঢাকা লবনি াল শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

িট্টোি লবনি াল ১৫৪ ১৫৪ - ২২,৬৮১/- 

িািশা ী লবনি াল শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 
খুলনা লবনি াল শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 
বমিশাল লবনি াল শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 
মেললট লবনি াল শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 
িংপুি লবনি াল শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

িয়িনমেং  লবনি াল শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 
 শিাট ১৫৪ ১৫৪ - ২২,৬৮১/- 
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িাট ি ৪.২: মবমভন্ন িিলণি োযযিাত ি াল সথলক েিকালিি িািলস্বি  াি ( ািাি টাকা; শতাংলশ) 

 

সনাট: মিংমড়ি াল ও লবন ি াল সথলক প্রাপ্ত িািস্ব অনুপাত ীনভালব কি, এিন্য শতাংশ শূন্য দৃেিান 

 

 

 

ছমব ৪.৩: ২০ একলিি ঊলর্ধ্ি েিকামি িলি াল ইিািা প্রদান েংোন্ত কমিটিি ৬১ তি েভা 

০৮ জুন ২০২০ তামিলে িাননীয় ভূমিিন্ত্রী িনাব োইফুজ্জািান সিৌধুিী এিমপ-এি েভাপমতলে েলঙ্গ মভমিও কনফালিমসং এি 

িাধ্যলি  উন্নয়ন প্রকলল্প ২০ একলিি ঊলর্ধ্ি েিকামি িলি াল ইিািা প্রদান েংোন্ত কমিটিি ৬১ তি েভা, ভূমি িন্ত্রণাললয়ি 

েলেলন কলে অনুমষ্ঠত  য়। 

৪৮১২৬০০৫০৬; 71%

১০১১১০৪৮১১; 15%

৯১০১২৪১০৮; 14% ২৯৬০০৬১৯; 0% ২২৬৮১; 0%

হাটবাজাি জলমহাল বালমুহাল রচিংরিমহাল লবন মহাল 
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৪.৪ আইন 

আইন অনুমবভালগি কায িাবলী সুষ্ঠুভালব েম্পন্ন কিাি মনমিত্ত িািটি অমিশাো/ শাোয় মবভক্ত কলি 

েম্পন্ন কিা  য়। আইন অমিশাো-১, আইন অমিশাো-২, আইন শাো-৩ ও আইন অমিশাো-৪। এই িািটি 

অমিশাো/শাোি কায িেলিি িাধ্যলিই ভূমি  িন্ত্রণালয় এবং এি অিীনস্থ দপ্তি/ অমিদপ্তলিি আইন ও িািলা-

সিাকদ্দিা েংোন্ত কায িাবলী েম্পামদত  লয় থালক। ২০১৯-২০ অথ ি বছলি ভূমি িন্ত্রণাললয়ি আইন প্রণয়ন, 

আইন েংলশািন, িািলা-সিাকদ্দিা পমিিালনা েংোন্ত মনম্নমলমেত কায িেি েম্পামদত  লয়লছ: 

৪.৪.১ ২০১৯-২০ অথ ি বছবর ভূর্ি িন্ত্রণালবয়র আইন শাখার কা িক্রি 

 (ক) মেমভল সুযট ম্যালনিলিে মেলস্টি (CSMS) স্থাপন:  

 ালতি নাগালল েকল ভূমি সেবা প্রদান এবং মিমিটাল বাংলালদলশ ভূমি িন্ত্রণাললয়ি কায িেলি 

গমতশীলতা, দেতা ও স্বেতা আনয়লনি ললে মেমভল সুযট ম্যালনিলিে মেলস্টি (CSMS) নালি নতুন 

একটি মিমিটাল সেবা অন্তভু িক্ত কিাি িন্য কায িেি ে ণ কিা  লয়লছ। ভূমি িন্ত্রণাললয়ি আইন উইং  লত 

বাংলালদশ সুমপ্রি সকাট ি ও  াইলকালট িি িািলাে  সদলশি েকল সিলাি েকল সদওয়ামন আদাললতি িািলায় 

েিকাি পলে প্রমতবমন্দ্বতা কিা  য়, সযোলন েিকালিি সকাটি সকাটি টাকা মূল্যিালনি েম্পমত্তি স্বাথ ি িমড়ত 

থালক।  

িািলাি কায িেি িমনটমিং কিাি িন্য ভূমি িন্ত্রণাললয় সকান মিমিটাল পিমত না থাকাি কািলণ 

িািলােমূ  িমনটমিং কিাি সেলত্র মকছুটা মবঘ্ন সৃমি  লয় পলড়লছ। CSMS মেলস্টলি পূলব িি িাটােমূ  

ব্যব াি কিা  লব এবং িন্ত্রণালয়, মবভাগ, সিলা, উপলিলা ও ইউমনয়লনি েলঙ্গ এই মেলস্টলিি সযাগসূত্র 

থাকলব। ই-মিউলটশন মেলস্টলিি েলঙ্গ এই মেলস্টিটি একীভূত কিা  লব, যালত কলি ইউমনয়ন  লত SF সদয়া 

সথলক শুরু কলি আদালত পয িন্ত SF এি কমপ দামেল পয িন্ত অনলাইন মেলস্টলি ততমি কিা েম্ভব  লব। এলত 

কলি আদাললতি তথ্য  ামিলয় যাবাি েম্ভাবনা থাকলব না এবং িািলায় SF আদাললত সদয়া  লয়লছ মকনা, 

SF মকভালব উপস্থাপন কিা  লয়লছ, িািলাি েব িলশষ অবস্থা মক ইতযামদ মবষলয় এোন সথলক তথ্য সনওয়া 

যালব। নতুন এই মেলস্টলি আদাললতি মবজ্ঞ সকৌৌঁসুমললকও এি অন্তভু িক্ত কিা  লব; যালত আদাললতি তামিে ও 

আলদশ েিকালিি পাশাপামশ তা পয িলবেণ কিা যালব। উক্ত মেমভল সুযট ম্যালনিলিে মেলস্টলিি (CSMS) 

কায িেলি সেবা ে ীতাগণ উপকৃত  লব এবং বাংলালদলশি মিমিটাল কায িেলি আিও অেগমত োমিত  লব। 

(খ) েিকাি কর্তিক/েিকালিি মবরুলি দালয়িকৃত িািলা:  

 শটর্বল ৪.১৫: েিকাি কর্তিক/েিকালিি মবরুলি দালয়িকৃত িািলা 

েিকামি েম্পমত্ত/ স্বাথ ি  িোলথ ি 

িন্ত্রণালয়/মবভাগ/আওতািীন 

েংস্থােমূ  কর্তিক দালয়িকৃত িািলাি 

েংখ্যা 

িন্ত্রণালয়/মবভালগি 

মবরুলি দালয়িকৃত মিট 

িািলাি েংখ্যা 

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়লনি 

সেলত্র েিকালিি মবরুলি 

দালয়িকৃত িািলাি েংখ্যা 

দালয়িকৃত সিাট 

িািলাি েংখ্যা 

মনষ্পমত্তকৃত সিাট 

িািলাি েংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

- ৫১৯ - ৫১৯ - 

 

(গ) ভূমি উন্নয়ন কি: 

ভূমি িন্ত্রণালয়ি কায িেলিি িলধ্য ভূমি উন্নয়ন কি মনি িািণ ও আদায় অন্যতি। িমিি সেমণ ও 

ব্যব ািমভমত্তক বাস্তবতাি মনমিলে েিকামি িািস্ব তথা ভূমি উন্নয়ন কি মনি িািণ কিা  য়। ভূমি উন্নয়ন কি 
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েিকালিি িািস্ব আলয়ি  অন্যতি উৎে। ২০১৯-২০২০ অথ িবছলি ভূমি উন্নয়ন কলিি োিািণ এবং েংস্থাি 

েব িলিাট পুমিভূত আদায়  লয়লছ ৬০৫,৫২,৬৪,৯০২/- (ছয়শত পাঁি সকাটি বায়ান্ন লে সিৌষমট্ট  ািাি নয়শত 

দুই ) টাকা (ভূমি েংস্কাি সবালি িি তথ্য িলত)। 

শটর্বল ৪.১৬: ২০১৯-২০ অথ িবছলি ভূমি উন্নয়ন কলিি মবভাগমভমত্তক দামব ও আদায় মববিণী মনম্নরূপ: 

র্বভাবগর নাি দার্ব (সাধারণ) পূর্িভূি আদায় 

সাধারণ 

(টাকায়) 

আদায় হার 

(শিাাংশ)  

দার্ব (সাংস্থা) পূর্িভূি 

আদায় সাধারণ 

(টাকায়) 

আদায় % হার সব িবিাট 

পূর্িভূি 

আদাবয়র % 

হার 

ঢাকা ১৮০০৭৯৬১০৬ ১৪২৫৮১২০৭৫ ৭৯.১৮ ১৯১৩৫০৯৫০২ ৪১১৬৭৬৭৫১ ২১.৫১ ৪৯.৪৭ 

িয়িনর্সাংহ ১৪২৩০০২২৯ ২০৮১৭২৮২৪ ১৪৬.২৯ ৩৩৪৩৫৫৬১২ ৪৭১০৮৭৮৯ ১৪.০৯ ৫৩.৫৬ 

িট্রগ্রাি ১০৮৩৭৭৯০৬৯ ১২৬৩৬৩৩৭৩২ ১১৬.৬০ ৩৮৩১০১০৯৩১ ২৬৪২৩৭৮৫২ ৬.৯০ ৩১.০৯ 

খুলনা ৭৯৪১২৩৪০৮ ৬৫৫০৮৪৯৩৪ ৮২.৪৯ ১০৮৯৬২৩১৯৫ ১২১১৫৮৮৫২ ১১.১২ ৪১.২১ 

রাজশাহী ৬৭৮৬৭৯০৮২ ৫৬৪৯৪৬১৬১ ৮৩.২৪ ৪৬০৮৩০৮৭৫ ৯৬৭৭৪৪৪১ ২১.০০ ৫৮.০৭ 

রাংপুর ৩৫৭০৯৬৫০০ ৩১৮০৮১৩২৮ ৮৯.০৭ ৬০০৮৫৫৭৪২ ৫৬২১১১৬৪ ৯.৩৬ ৩৯.০৭ 

বর্রশাল ২২৫৭৪০৮০৪ ১৭৪১৯৩৪৬০ ৭৭.১৭ ১২০১৮৪২৩১ ৭৮৬৮৮২৬০ ৬৫.৪৭ ৭৩.১০ 

র্সবলট ৩০২৫০৭২৬০ ২৫৯৬১১১৫৬ ৮৫.৮২ ৩৩৯৪৮৭৭৬৩ ১০৯৯৪৩১২৩ ৩২.৩৯ ৫৭.৫৬ 

 ৫৩৮৫০২২৪৫৮ ৪৮৬৯৫৩৫৬৭০ ৯০.৪৩ ৮৬৮৯৮৫৭৮৫১ ১১৮৫৭২৯২৩২ ১৩.৬৪ ৪৩.০২ 

 

 

ছমব ৪.৪: কক্সবািালি অনুমষ্ঠত িািস্ব েংোন্ত মবলশষ িামেক েভা 

২৩ সফব্রুয়ামি ২০২০ মিিালে িাননীয় ভূমিিন্ত্রী োইফুজ্জািান সিৌধুিী দুপুলি কক্সবািাি সিলা প্রশােলকি কায িাললয়ি েলেলন 

কলে অনুমষ্ঠত িািস্ব েংোন্ত মবলশষ িামেক েভায় প্রিান অমতমথ ম লেলব উপমস্থত মছললন 
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(ঘ) আইন প্রণয়লনি কাি 

২০১৯-২০২০ অথ িবছলি মবমভন্ন িন্ত্রণাললয়ি আইন/মবমি/নীমতিালাি উপি ১১ টি িতািত প্রদান কিা 

 লয়লছ। 

(১) মবযিান Land Survey Tribunal ও Land Survey Appelate Tribunal 

ব্যবস্থা িম ত কলি িমিলপ চূড়ান্ত প্রকামশত সিকলি িি মবরুলি এেমতয়াি েম্পন্ন সদওয়ানী আদাললত িািলা 

দালয়লিি মবিান প্রবতিলনি ললেয The State Acquistion and Tenancy Act, 1950 এি 

Chapter XVIIA মবল্যপ্ত কিাি মনমিলত্ত  The State Acquistion and Tenancy 

(Amendment) Act, 2019 প্রণয়ন প্রমেয়ািীন িলয়লছ। 

(২) ভূমি উন্নয়ন কি িায ি ও আদালয়ি িন্য মবযিান Land Development 

Ordinance,1976   িম তেলি তা েিলয়াপলযাগী কলি নতুনভালব ভূমি উন্নয়ন কি আইন, ২০১৯ 

প্রণয়লনি উলদ্দলে িমন্ত্রপমিষদ মবভালগি আইলনি েেড়া পিীো-মনিীো পূব িক সুপামিশ কিণ েম্পমকিত 

কমিটিি সুপামিশ ে ণালন্ত িমন্ত্রেভা তবঠলক উপস্থাপন প্রমেয়ািীন িলয়লছ। 

(৩) েিবি িিান িনেংখ্যাি িালপ অপমিকমল্পতভালব আবােন, বামড়ঘি ততমি, উন্নয়নমূলক কায ি এবং 

মশল্প-কািোনা বা িাস্তাঘাট মনি িাণ সিাি কলি ভূমিি সেমণ বা প্রকৃমত িলি সিলে পমিলবশ ও োযশস্য উৎপাদন 

অব্যা ত িাোি উলদ্দলে কৃমষ িমি ও কৃমষ প্রযুমক্তি প্রালয়ামগক সুমবিাি সুিোে  ভূমিি পমিকমল্পত েলব িাত্তি 

ব্যব াি মনমিত কিাি ললেয  কৃমষ িমি সুিো ও ভূমি ব্যব াি আইন, ২০১৯ প্রণয়নকলল্প আন্তোঃিন্ত্রণালয় 

Expert Committee – এি কায িেি প্রমেয়ািীন। 

(৪) েিকাি ও স্থানীয় কর্তিপলেি ভূমি ও স্থাপনামদি দেল পুনরুিাি, েমতপূিণ মনি িািণ, আদায় ও 

অনবি দেলদালিি মনকট  লত বলকয়া ভাড়া আদালয়ি িন্য মবযিান The Government and Local 

Authority Lands and Buildings (Recovery of Possession) Ordinance 

(Ordinance xxiv of 1970) পমিিািিন, পমিবি িন, েংলযািন ও েিিয়েলি েিকাি ও স্থানীয় 

কর্তিপলেি ভূমি ও স্থাপনামদ (দেল পুনরুিাি) আইন, ২০১৯ প্রণয়ন প্রমেয়ািীন। 

(ঙ) মিট িািলা/মেমভল মিমভশন িািলা/এটি িািলা/ কনলটম্পট িািলা/নািিামি িািলা 

 (১) নািিামি, িিাভাগ ও িিা একত্রীকিণ কায িেি ে িীকিণ - The State Acquistition 

& Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এি ১৪৩ িািাি মবিান সিাতালবক িমিি েমতয়ান 

েঠিকভালব েংিেলণি উপি ভূমি প্রশােন ব্যবস্থাপনা বহুলাংলশ মনভিিশীল। উক্ত আইলনি ১৪৩, ১১৬ এবং 

১১৭ িািায় কাললটি/িািস্ব অমফোলিি উপি নািিামি, িিাভাগ ও িিা একত্রীকিলণি েিতা অপ িণ কিা 

 লয়লছ। বতিিালন এ দাময়ে ে কািী কমিশনাি (ভূমি) এি উপি ন্যস্ত। উত্তিামিকাি বা সিমিমি দমলল এবং 

অন্যান্য সূলত্র  স্তান্তলিি ফলল নািিামি-িিাভালগি িাধ্যলি ভূমি সিকি ি  ালকিলণি িন্য ভূমি িন্ত্রণাললয়ি ১১ 

সফব্রুয়ামি ২০১৯ তামিলেি পমিপলত্রি িাধ্যলি োিািণভালব প্রাপ্ত আলবদলনি নািিামি ও এলটি সনাটিলশি 

বুমনয়ালদ নািিামিি েিয়েীিা ২৮ মদন মনি িািণ কিা  লয়লছ এবং প্রবােীলদি িন্য নািিামিি েিয়েীিা 

ি ানগলিি সেলত্র ১২ কায িমদবে ও অন্যান্য সেলত্র ৯ কায িমদবে অপমিবমতিত িাো  লয়লছ। এছাড়া, 

ব্যবোবামণিয ে িীকিলণি িন্য সকাম্পামন টু সকাম্পামন নািিামিি িলন্য ৭ কায িমদবে েিয়েীিা মনি িািণ 

কলি পমিপত্র িামি কিা  লয়লছ।   

(২) সিে োটি িমফলকট িািলা - ভূমি উন্নয়ন কি বলকয়া  লয় পড়লল বলকয়া কি আদালয়ি িন্য ভূমি 

ে কািী কি িকতিাগণ ে কািী কমিশনাি (ভূমি) এি আদাললত সিে োটি িমফলকট িািলা দালয়ি কলি। উক্ত 

িািলা েিকািী দাবী আদায় আইন, ১৯১৩ সিাতালবক মনষ্পমত্ত কলি ভূমি উন্নয়ন কি আদায় কিা  য়।  

(৩) সদওয়ানী আদাললতি িায় সিাতালবক েিকামি েম্পমত্তি সেলত্র নািিামি কায িেি - ভূমি 

িন্ত্রণাললয়ি ১১ সেলেম্বি ২০১৯/ ২৭ ভাদ্র্ ১৪২৬ তামিলেি ৩১.০০.০০০০.০৪২.৬৮.০০৬.১৯-৭১৪ নম্বি 
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পমিপলত্রি িাধ্যলি সদওয়ানী আদাললতি িায় সিাতালবক েিকামি েম্পমত্তি সেলত্র নািিামি কায িেি মবষয়ক 

িন্ত্রণাললয়ি ১১/০৫/১৯৯৪ মিস্টাে/ ২৮/০১/১৪০১ বঙ্গাে তামিলেি ভূোঃিোঃ/শা-৯-১৯/৯৩/২১৪(৫৮২)/মবমবি 

নম্বি পমিপলত্রি মনলদ িশনা েংলশািন কিা  লয়লছ। এি ফলল মেএে, এেএ বা আিএে িমিলপ ব্যমক্তি নালি 

েঠিকভালব সিকি ি  লয়মছল অথবা সকান আইনগত প্রমেয়ায় োে েমতয়ালন অন্তভু িমক্তি সকান তথ্য/প্রিাণ সনই 

এবং েিকালিি দেলল সনই এিন ব্যমক্তিামলকানািীন িমি আিএে/মেটি িমিলপ চূড়ান্তভালব প্রকামশত সিকলি ি 

ভুলবশতোঃ েিকালিি নালি সিকি ি  ওয়াি  সেলত্র ল্যান্ড োলভি ট্রাইবুযনাল বা এেমতয়াি েম্পন্ন আদাললত 

েিকালিি মবরুলি প্রদত্ত িায়-মিমে ও েিকামি সিকি িপত্র পয িাললািনা  এবং েলিিমিন পমিদশ িন কলি 

েিকামি স্বাথ ি সনই িলি ি মনমিত  ওয়া োলপলে মবভাগীয় কমিশনাি/ অমতমিক্ত কমিশনাি (িািস্ব) 

নািিামিি মবষলয় আলদশ প্রদান কিলবন। 

োম্প্রমতক বছিগুললালত পমিিামলত মনম্নবমণ িত মিট িািলা/মেমভল মিমভশন িািলা/এটি িািলা/ 

কনলটম্পট িািলা/ োেিমিি সিকি ি েংলশািলনি নািিািী িািলাি কায িেি : 

শটর্বল ৪.১৭: র্বর্ভন্ন িািলার কা িক্রি সাংখ্যা 

সন র্রট র্িটিশন র্সর্ভল র্িটিশন এটি/এএটি কনবটম্পট নািজার্র 

২০১৬ ১১২৮টি - ২৬টি ১০টি ৪৭টি 

২০১৭ ২৩৮১টি ০৮টি ৩২টি ১৮টি ৬৯টি 

২০১৮ ১২৩৪টি ১০টি ১৭টি ২২টি ৩৪টি 

২০১৯ ৮৩৯টি ০৮টি ১৩টি ২৩টি ৫৯টি 

শিাট ৫৫৮২টি ২৬টি ৮৮টি ৭৩টি ২০৯টি 

িাট ি ৪.৩: বছিব্যাপী িািলাি েংখ্যা 

 

 

 

 

০

৫০০

১০০০

১৫০০

২০০০

২৫০০

৩০০০

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯

বছিওয়ািী মামলাি  িংখযা 



 

64 

(ি) অর্ি িি সম্পর্ত্ত      

Defence of Pakistan Ordinance, 1965 (Ord. No. XXIII of 1965) এবং 

তদািীন প্রণীত Defence of Pakistan Rules, 1965  সিাতালবক তত্ত্বাবিায়লকি দাময়লে ন্যস্ত  

তথাকমথত শত্রু েম্পমত্ত Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) 

(Repeal) Act, 1974 এি ৩(১) িািা সিাতালবক েিকালি ন্যস্ত  য়; যা া Vested and Non-

resident Property (Administration) Act, 1974 এি ২(মি) িািািলত অমপ িত েম্পমত্ত বা 

Vested Property ম লেলব নািকিণ কিা  য়। অমপ িত েম্পমত্ত  ম োলব তামলকাভুক্ত েম্পমত্তেমূ  

উ ালদি তবি িামলকলদি মনকট প্রতযপ িলণি িাধ্যলি দীঘ িমদলনি িটিলতা মনিেলনি ললেয িাননীয় প্রিানিন্ত্রী 

সশে  ামেনাি সনর্তোিীন েিকালিি প্রথি সিয়ালদ ‘অমপ িত েম্পমত্ত প্রতযপ িণ আইন, ২০০১’ প্রণয়ন কিা  য়। 

পিবতীকালল িনস্বালথ ি আইনটি কলয়কবাি েংলশািন কিা  য়। অমপ িত েম্পমত্তেমূ  আইনানুগভালব উ াি 

িামলকলক প্রতযপ িলণি মনমিলত্ত েিকালিি মনয়ন্ত্রণািীন অমপ িত েম্পমত্ত ‘ক’ তামলকাি সগলিলট এবং অন্যান্য 

অমপ িত েম্পমত্ত ‘ে’ তামলকাি সগলিলট প্রকাশ কিা  য়।  

‘ক’ তফমেলল প্রকামশত সদলশি সিাট েম্পমত্তি পমিিাণ ২,৩৬,৫১৮.৮০ একি। উক্ত ‘ক’ 

তফমেলভুক্ত প্রতযপ িণলযাগ্য েম্পমত্ত প্রতযপ িলণি িন্য আইলনি অিীলন গঠিত ট্রাইবুযনাললি কায িেি িলিান 

আলছ। ট্রাইবুযনালল দালয়িকৃত সিাট িািলাি েংখ্যা ১,১৪,৯৫৪ টি। তন্মলধ্য এযাবৎ ১৪,১১৮টি িািলায় 

আলবদনকািীি পলে এবং ১৬,৫৩৪ টি িািলা আলবদনকািীি মবপলে মনষ্পমত্ত  লয়লছ। িায় সিাতালবক 

১১,৯২৪.৩৩ একি েম্পমত্ত অবমুক্ত  লয়লছ। অপিমদলক ‘ে’ তফমেলল োিালদলশ সিাট ৭,৪৬,৪১৫.৪৩৯১ একি 

েম্পমত্ত সগলিলট প্রকামশত  লয়মছল। পিবতীলত অমপ িত েম্পমত্ত প্রতযপ িণ (মবতীয় েংলশািন) আইন, ২০১৩ 

(২০১৩ েলনি ৪৬ নম্বি আইন) এি মবিান অনুযায়ী ‘ে’ তফমেল বামতল কিা  লয়লছ।  

‘ক’ তফমেলভুক্ত ও লীিকৃত েম্পমত্তলত ২০১৯-২০ অথ ি বৎেলি লীিিামনি দাবী মছল 

৫০,৩৮,৪৭,৬৯৬/- টাকা তন্মলধ্য উক্ত অথ ি বৎেলি সিাট ১৪,৮৩,২৩,১১৭/- টাকা আদায় কিা  লয়লছ।  

 ‘ক’ তামলকাভুক্ত প্রতযপ িণলযাগ্য অমপ িত েম্পমত্ত েংোন্ত িািলা ও অবমুমক্ত েংোন্ত সিলামভমত্তক 

তথ্যাবলী মনম্নরূপ : 

শটর্বল ৪.১৮:‘ক’ িার্লকাভুক্ত প্রিযি িণব াগ্য অর্ি িি সম্পর্ত্তর শজলার্ভর্ত্তক িথ্যাবলী 

ক্রি শজলার নাি ‘ক’ িার্লকাভূক্ত শিাট 

জর্ি (একবর) 

ক্রি শজলার নাি ‘ক’ িার্লকাভূক্ত শিাট জর্ি 

(একবর) 

(১) (২) (৩) (১) (২) (৩) 

১। ঢাকা ১২৩৩৩.১৯২ ৩২। লালির্নরহাট ৭৪৫.৪৫ 

২। নারায়নগি ১৭৫০.৮০৩ ৩৩। নীলফািারী ১৯৬৫.৭৮৪ 

৩। িার্নকগি ৩৫৯৮.৯৪৫৮ ৩৪। গাইবান্ধা ১৬৭৬.৭৫ 

৪। মুিীগি ৪৯৪৬.৫২১৩ ৩৫। ঠাকুরগাঁও ২৮১৩.৬০৩ 

৫। নরর্সাংগী ১৫৫৩.৭২৫ ৩৬। কুর্ড়গ্রাি ৮৭৬৮ 

৬। গাজীপুর ৪২৫৮.১৮ ৩৭। িঞ্চগড় ৪০৬৭.৯৫৭৬ 

৭। শরীয়িপুর ১০৯৮.৭৫০৯ ৩৮। খুলনা ১২৭৬৭.২ 

৮। িাদারীপুর ১৪৫৬.৩২৬৮ ৩৯। বাবগরহাট ৬৭০০.৩৯৪ 

৯। টাাংগাইল ২৬০৮.৫৫ ৪০।  বশার ৫৪৬২.২৯ 

১০। ফর্রদপুর ৩৩১৯.৪৫৭ ৪১। সািক্ষীরা ১০৭০৪.৯২ 

১১। রাজবাড়ী ৩২০৭.৬১২৫ ৪২। শিবহরপুর ২৬২.৭৬ 

১২। র্কবশারগি ২৪০৪.৪৫৭৭ ৪৩। নড়াইল ১৫৯৩.৬৫ 

১৩। শগািালগি ৪২২৪.৯৩ ৪৪। কুর্ষ্টয়া ২৩১৪.১০০৩ 

১৪। িিগ্রাি ৯২২০.০৩ ৪৫। র্িনাইদহ ৪০৩০.৫১ 

১৫। কক্সবাজার ১০৬৮.৮৯২৯ ৪৬। িাগুরা ১৫০৫.৪৯ 
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ক্রি শজলার নাি ‘ক’ িার্লকাভূক্ত শিাট 

জর্ি (একবর) 

ক্রি শজলার নাি ‘ক’ িার্লকাভূক্ত শিাট জর্ি 

(একবর) 

১৬। কুর্িল্লা ১৭২৩.৯৮৮৫ ৪৭। চুয়ািাঙ্গা ৯৫০.৫০৮৬ 

১৭। শনায়াখালী ২৪৮৩.২৬১৫ ৪৮। বর্রশাল ৯৩৪০.৯৩ 

১৮। িাঁদপুর ১৫৪৩.১৯২৪ ৪৯। র্িবরাজপুর ৩১৩৬.৬৮২৮ 

১৯। লক্ষ্মীপুর ৩১৬২.০৯৪৮ ৫০। বরগুনা ১২৪৮.৭৭৭৫ 

২০। শফনী ৫৪২.৪৬ ৫১। শভালা ২৪২৫.৬৯৭৮ 

২১। োহ্মণবার্ড়য়া ১৩২৪.৪৯ ৫২। িটুয়াখালী ২৯১৫.৯৮ 

২২। রাজশাহী ৫২০.২৩৭ ৫৩। িালকাঠি ৮৭৫.৪৪০৯ 

২৩। নওগাঁ ৯৪১৭.১৯ ৫৪। িয়িনর্সাংহ ২২০৪.৫৬২ 

২৪। িাঁিাইনবাবগি ৮৮৯.১৫৪৯ ৫৫। শশরপুর ৬৫০০.১৯৭ 

২৫। র্সরাজগি ১১৫৪২.৫৯ ৫৬। শনত্রবকাণা ৩৯৯৬.০৭ 

২৬। বগুড়া ১৬৩০.২২ ৫৭। জািালপুর ৭৭১.৮৯২৬ 

২৭। িাবনা ৬৩৯৭.০৬ ৫৮। র্সবলট ৬৯৮৯.৮১ 

২৮। নাবটার ২৬৬৭.১১৪৫ ৫৯। হর্বগি ৫১৪৫.৪১৩৪ 

২৯। জয়পুরহাট ৭৩৪.৩৮৫ ৬০। সুনািগি ১২৪০৪.৯৫৯ 

৩০। রাংপুর ৮৯৮.২৩৮ ৬১। শিৌলভীবাজার ৫০৬১.৮২৮ 

৩১। র্দনাজপুর ৪৬৪৫.১৬২১  শিাট= ২৩৬৫১৮.৮ 

 

িাট ি ৪.৪: সিলামভমত্তক 'ক' তামলকাভুক্ত িমিি পমিিালণি িাত্রা 

 

 িালট ি সদো যালে সিলামভমত্তক ‘ক’ তামলকাভূক্ত িমিি পমিিান খুলনা, সুনািগি, ঢাকা, মেিািগি, োতেীিা ও নওগাঁয় 

েলব িাচ্চ 
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অিরর্দবক ‘খ’ িফর্সবল সারাবদবশ শিাট ৭,৪৬,৪১৫.৪৩৯১ একর সম্পর্ত্ত শগবজবট প্রকার্শি 

হবয়র্ছল। পিবতীলত অর্ি িি সম্পর্ত্ত প্রিযি িণ (র্িিীয় সাংবশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সবনর ৪৬ নম্বর আইন) 

এর র্বধান অনু ায়ী ‘খ’ িফর্সল বার্িল করা হবয়বছ। অথ িাৎ আইনগিভাবব উক্ত ৭,৪৬,৪১৫,৪৩৯১ একর 

সম্পর্ত্ত অর্ি িি সম্পর্ত্তর িার্লকা শথবক অবমুক্ত হবয়বছ। 

শটর্বল ৪.১৯:‘ সিলা মভমত্তক মবল্যপ্ত “ে” তামলকাভুক্ত েম্পমত্তি পমিিাণ 

ক্রি শজলার নাি বার্িরকৃি ‘খ’ 

িফর্সলভুক্ত সম্পর্ত্তর 

ির্রিান (একর) 

ক্রি শজলার নাি বার্িরকৃি ‘খ’ িফর্সলভুক্ত 

সম্পর্ত্তর ির্রিান (একর) 

(১) (২) (৩) (১) (২) (৩) 

১। ঢাকা ২৩৪৯৯.৬৫৭ ৩২। লালিমনি াট ৩৭৩৯.৯৩৫ 

২। নািায়নগি ৭৬২১.১২৯ ৩৩। নীলফািািী ৬১৬৫.১৯৫৬ 

৩। িামনকগি ৯৮৪৫.৭০৫ ৩৪। গাইবান্ধ্া ২৮৮১.৫৫ 

৪। মুসীগি ১২৬২০.৮৪৬ ৩৫। ঠাকুিগাঁও ৩৫৩৮.০৬ 

৫। নিমেংগী ৫৭৫২.১৭ ৩৬। কুমড়োি ৫৩৫৮.৩১৫ 

৬। গািীপুি ১২৯৯৯.১৮৪ ৩৭। পঞ্চগড় ৪২৫৮ 

৭। শিীয়তপুি ৪৩১২.৪২৯ ৩৮। খুলনা ১৪৬১০.৪২৮৫ 

৮। িাদািীপুি ৬৮১১.৪৪৩ ৩৯। বালগি াট ১৫২৪৮.৮১৯ 

৯। টাংগাইল ৪২৭০৭.০২ ৪০। যলশাি ২৩৭২০.১ 

১০। ফমিদপুি ৮৯৩৭.৭৬৫৫ ৪১। োতেীিা ২৫০৯১.১১৩ 

১১। িািবাড়ী ৩০০৭.২৭৬ ৪২। সিল িপুি ৪৭৮৯.৭২ 

১২। মকলশািগি ১৭২০২.০৬৭ ৪৩। নড়াইল ৯৬৩৬.৬৫ 

১৩। সগাপালগি ২০২৪০.৫ ৪৪। কুমিয়া ৬৪৬৩.৬০৭ 

১৪। িট্টোি ১৭২২২.৫৮৫৯ ৪৫। মেনাইদ  ১১৯৩৮.৭১ 

১৫। কক্সবািাি ১৯৯৪.৭০৭ ৪৬। িাগুিা ৯২৯২.৫৩ 

১৬। কুমিো ৩২২৬৮.৫১৮ ৪৭। র্চয়ািাঙ্গা ১৮৭৪৯.৫৫৬৫ 

১৭। সনায়াোলী ৮৫০০.৩৭৭ ৪৮। বমিশাল ১৭৬৭২.৭০৭ 

১৮। িাঁদপুি ১২৪৬৭.৪০৮ ৪৯। মপলিািপুি ১১৬১০.৫১৮ 

১৯। লক্ষ্মীপুি ৪৯৩৮.৯৯৩৩ ৫০। বিগুনা ৩৭২৪.৮৮২৯ 

২০। সফনী ৭৫৪৪.৭৭২ ৫১। সভালা ৫৮৬১.৩৩ 

২১। িাহ্মণবামড়য়া ১৩৬২৩.৬০৩ ৫২। পটুয়াোলী ৭৪০৫.৬৩৫ 

২২। িািশা ী ১৯৪৯১.৪৫৭৪ ৫৩। োলকাঠি ৭২১৩.৯৮৮ 

২৩। নওগাঁ ২৫৪৯৩.২৬৯ ৫৪। িয়িনমেং  ৩৭২৩২.০৫২৩ 

২৪। িাঁপাইনবাবগি ৪০৫২.৫০১ ৫৫। সশিপুি ২৩৪৯৪.১৪৪ 

২৫। মেিািগি ১৩,২৪১.৩৬৯৪ ৫৬। সনত্রলকাণা ১৫৬০১.৫৩ 

২৬। বগুড়া ৬৪৫৬.৮২ ৫৭। িািালপুি ৫৫৮৯.৫৭২ 

২৭। পাবনা ১০০৯৭.০৮১ ৫৮। মেললট ১৫৪৪৮.৩৫৬ 

২৮। নালটাি ১৩২২২.৪২৪৮ ৫৯।  মবগি ১২৫৬০.৫০৭ 

২৯। িয়পুি াট ২৫৯৭.৪৩ ৬০। সুনািগি ১৫৪৪৮.৩৫৫ 

৩০। িংপুি ৩১৪৬.০১৩ ৬১। সিৌলভীবািাি ১৪৪৯৬.১৩৬ 

৩১। মদনািপুি ১৫৬৫৬.৯১৫  সিাট= ৭,৪৬,৪১৫.৪৩৯১ একি 
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িাট ি ৪.৫: সিলামভমত্তক মবল্যপ্ত 'ে' তামলকাভুক্ত িমিি পমিিালণি িাত্রা 

 

 সনাট: িালট ি সদো যালে সিলামভমত্তক মবল্যপ্ত ‘ে’ তামলকাভূক্ত িমিি পমিিান টাঙ্গাইল, িয়িনমেং  ও কুমিোয় েলব িাচ্চ 

 

‘ক’ িফর্সলভুক্ত ও লীজকৃি সম্পর্ত্তবি ২০১৯-২০ অথ ি বৎসবর লীজিার্নর শিাট দাবী ও আদাবয়র 

তথ্যাবলী: 

শটর্বল ৪.২০: ২০১৯-২০ অথ ি বছলি অমপ িত েম্পমত্ত  লত সিাট দাবী ও আদালয়ি পমিিাণ 

েমি

ক নং

  

সিলাি নাি 

নাি 

২০১৯-২০২০ অথ ি বছলি 

দাবী (টাকা) 

২০১৯-২০২০ বছলি 

এ প িযন্ত পুমিভূত 

আদায় (টাকা) 

আদায় (শতাংলশ) 

েবুি েলব িাচ্চ 

আদায়/লাল েব িমনম্ন 

আদায় 

(১) (২) (৩) (২) (৪) 

১। ঢাকা 3,67,27,899/- 1,43,69,527/- 39% 

২। নারায়নগি 66,11,019/- 5,56,029/- 8% 

৩। িার্নকগি 62,91,439/- 33,66,284/- 54% 

৪। মুিীগি 63190055/- ৩3,99,914/- 5% 

৫। নরর্সাংদী 28,45,190/- 28,45,605/- 100% 

৬। গাজীপুর 18741742/- 14,81,640/- 8% 

৭। শরীয়িপুর 2812964/- 5,49,013/- 20% 

৮। িাদারীপুর 2829775/- 18,48,994/- 65% 

৯। টাাংগাইল 68,26,998/- 17,60,814/- 26% 

১০। ফর্রদপুর 5060671/- 31,33,732/- 62% 

১১। রাজবাড়ী 3033003/- 1,68,250/- 6% 

১২। র্কবশারগি 12182300/- 11,94,633/- 10% 

১৩। শগািালগি 1,05,74,185/- 63,24,209/- 60% 

১৪। িিগ্রাি 1,56,90,259/- 89,95,367/- 57% 

১৫। কক্সবাজার 37,83,236/- 12,74,004/- 34% 
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েমি

ক নং

  

সিলাি নাি 

নাি 

২০১৯-২০২০ অথ ি বছলি 

দাবী (টাকা) 

২০১৯-২০২০ বছলি 

এ প িযন্ত পুমিভূত 

আদায় (টাকা) 

আদায় (শতাংলশ) 

েবুি েলব িাচ্চ 

আদায়/লাল েব িমনম্ন 

আদায় 

১৬। কুর্িল্লা 33,75,564/- 36,57,139/- 108% 

১৭। শনায়াখালী 7650157 19,85,429 26% 

১৮। িাঁদপুর 2339329 12,96,302 55% 

১৯। লক্ষ্মীপুর 3533096 13,37,974 38% 

২০। শফনী 5085687 1,55,615 3% 

২১। োহ্মণবার্ড়য়া 2146033 14,58,803 68% 

২২। রাজশাহী 6230498 11,85,078 19% 

২৩। নওগাঁ 12039937 71,71,966 60% 

২৪। িাঁিাইনবাবগি 2341174 3,17,391 14% 

২৫। র্সরাজগি 3183498 8,75,831 28% 

২৬। বগুড়া 38,26,014/- 23,78,072/- 62% 

২৭। িাবনা 37,03,986/- 32,03,611/- 86% 

২৮। নাবটার 3569776 16,04,033 45% 

২৯। জয়পুরহাট 11,90,968/- 12,60,966/- 106% 

৩০। রাংপুর 5824567 7,91,452 14% 

৩১। র্দনাজপুর 18030024 88,66,917 49% 

৩২। লালির্নরহাট 3841900 14,32,604 37% 

৩৩। নীলফািারী 58,28,246/- 18,83,944/- 32% 

৩৪। গাইবান্ধা 19,37,873/- 13,19,855/- 68% 

৩৫। ঠাকুরগাঁও 5141447 21,79,182 42% 

৩৬। কুর্ড়গ্রাি 8,54,976/- 3,04,544/- 36% 

৩৭। িঞ্চগড় 967781 1,42,761 15% 

৩৮। খুলনা 1,26,06,642/- 51,40,574/- 41% 

৩৯। বাবগরহাট 50,71,964/- 12,60,575/- 25% 

৪০।  বশার 71,59,602/- 31,23,288/- 44% 

৪১। সািক্ষীরা 64,13,888/- 58,07,012/- 91% 

৪২। শিবহরপুর 3,27,048/- 1,38,073/- 42% 

৪৩। নড়াইল 24,81,050/- 17,15,801/- 69% 

৪৪। কুর্ষ্টয়া 36,39,828/- 34,11,561/- 94% 

৪৫। র্িনাইদহ 25,84,495/- 7,686/- 0% 

৪৬। িাগুরা 8,26,857/- 4,26,428/- 52% 

৪৭। চুয়ািাঙ্গা 12,98,676/- 3,32,321/- 26% 

৪৮। বর্রশাল 85,81,224/- 44,92,987/- 52% 

৪৯। র্িবরাজপুর 28,06,527/- 29,32,962/- 105% 

৫০। বরগুনা 12,54,601/- 6,34,457/- 51% 

৫১। শভালা 18,42,359/- 7,53,187/- 41% 

৫২। িটুয়াখালী 37,60,886/- 11,16,830/- 30% 

৫৩। িালকাঠি 28,68,956/- 5,14,992/- 18% 

৫৪। িয়িনর্সাংহ 1,05,04,790/- 36,89,109/- 35% 

৫৫। শশরপুর 85,51,781/- 23,54,273/- 28% 

৫৬। শনত্রবকাণা 37,43,757/- 22,68,090/- 61% 

৫৭। জািালপুর 7366806/- 4,76,413/- 6% 

৫৮। র্সবলট 1,32,50,520/- 41,52,084/- 31% 

৫৯। হর্বগি 1,85,59,494/- 29,94,875/- 16% 

৬০। সুনািগি 5,26,46,366/- 36,46,962/- 7% 

৬১। শিৌলভীবাজার 258,56,313/- 8,55,093/- 3% 

 সব িবিাট= ৫০,৩৮,৪৭,৬৯৬/- ১৪,৮৩,২৩,১১৭/- 29% 
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১৯৯৫ সাবল মলিিামন পুনমন িি িািলণি ির দীঘ ি ২৪ বছবর অর্ি িি সম্পর্ত্ত ব্যবস্থািনার ব্যয় ক্রিশোঃ বৃর্ি 

শিবলও সালািীর হার বৃর্ি করা হয়র্ন। িাই সালার্ির হার ন্যায়ানুগ, সিবয়ািব াগী, বাস্তবর্ভর্ত্তক বাজার মূল্য 

ও ক্রিবধ িিান ব্যবস্থািনা ব্যবয়র সাবথ সািিস্য শরবখ সালার্ির হার বৃর্ির র্বষবয় সাংর্িষ্ট দপ্তর/সাংস্থা প্রধান, 

র্বভাগীয় কর্িশনার ও শজলা প্রশাসকগবণর র্নকট হবি ইর্িবািক িিািি িাওয়া  ায়। িাছাড়া, শজলা 

প্রশাসক সবেলন, ২০১৭-এ  উর্ল্লর্খি সালািীর হার উবল্লখব াগ্য ির্রিাণ বৃর্ির সুিার্রশ করা হয়। এ র্বষবয় 

গি ২৫/০৬/২০১৯ িার্রবখ িাননীয় িন্ত্রী, ভূর্ি িন্ত্রণালয় এর সভাির্িবত্ব সাংর্িষ্ট কি িকিিাবদর উির্স্থর্িবি 

অনুর্ষ্ঠি ি িাবলািনা সভার র্সিান্ত এবাং অথ ি র্বভাবগর সের্ির  আবলাবক অস্থায়ীভাবব ইজারাকৃি অর্ি িি 

সম্পর্ত্তর সালার্ি হার জর্ির শের্ণ, অবস্থান এবাং ব্যবহার অনু ায়ী বর্ধ িি কবর পুনমন িি িািণ করা হবয়বছ। 

এতদমবষলয় ভূমি িন্ত্রণাললয়ি স্মািক নম্বি ৩১.০০.০০০০.০৪৫.৫৩.০০২.১৬-৬১৯; ০৩ মিলেম্বি 

২০১৯ তামিে মূলল িামিকৃত পমিপত্রটিি োিাংশ মনলম্ন প্রকাশ কিা  ল: 

শটর্বল ৪... অর্ি িি সম্পর্ত্তর অস্থায়ী ইজারার পুনমন িি িািমিত সালার্ির হার 

িন্ত্রণালয়/র্বভাগসমূবহর 

নাি 

একক (১) উপলিলা 

এলাকাি  াি (মেটি 

কলপ িালিশন ও সপৌি 

এলাকা ব্যতীত) 

(টাকায়) 

(২) সপৌি এলাকাি 

 াি (মেটি 

কলপ িালিশন ব্যতীত) 

(টাকায়) 

(৩) মেটি কলপ িালিশন 

এলাকাি  াি (ঢাকা 

উত্তি ও দমেণ মেটি 

কলপ িালিশন ব্যতীত) 

(৪) ঢাকা উত্তি ও 

দমেণ মেটি 

কলপ িালিশন এলাকাি 

 াি 

 র্বদ্যিান বিিিাবন 

র্নধ িার্রি  

র্বদ্যিান বিিিাবন 

র্নধ িার্রি  

র্বদ্যিান বিিিাবন 

র্নধ িার্রি  

র্বদ্যিান বিিিাবন 

র্নধ িার্রি  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

(ক) কৃমষ িমি প্রমত 

শতক 

৫/- ২০/- ১০/- ৫০/- x x x x 

(ে) অকৃমষ মভটি িমি প্রমত 

শতক 

২০/- ৮০/- ৪০/- ২০০/- ৬৪/- ৩৮৪/- ৮০/- ৫৬০/- 

(গ) মশল্প ও বামণমিযক 

কালি ব্যবহৃত িমি 

প্রমত 

শতক 

৩০/- ১২০/- ৫০/- ২৫০/- ৮০/- ৪৮০/- ১০০/- ৭০০/- 

(ঘ) আবামেক ঘি ও কাঁিা 

ঘি (সিলে, কাঁিা টিলনি 

সদয়াল এবং ছাদ)  

প্রমত 

বগ িফুট 

১/- ৪/- ৩/- ১৫/- ৪/৮০ ২৯/- ৬/- ৪২/- 

(ঙ) আবামেক ঘি ও 

আিপাকা ঘি (সিলে 

পাকা, সদয়াল পাকা, 

টিলনি ছাদ) 

প্রমত 

বগ িফুট 

১/৫০ ৬/- ৪/- ১৬/- ৬/৪০ ৩৯/- ৮/- ৫৬/- 

(ি) আবামেক ঘি ও 

পাকা ঘি (দালান) 

প্রমত 

বগ িফুট 

৩/৫০ ১৪/- ৬/- ৩০/- ৮/- ৪৮/- ১০/- ৭০/- 

(ছ) মশল্প ও বামণমিযক 

উলদ্দলে ব্যব ালিি সেলত্র 

(টিলনি ঘি/কাঁিা ঘি) 

প্রমত 

বগ িফুট 

৪/- ১৬/- ৮/- ৪০/- ১৬/- ৯৬/- ২০/- ১৪০/- 

(ি) মশল্প ও বামণমিযক 

উলদ্দলে ব্যব ালিি সেলত্র 

(আিপাকা ঘি/পাকা ঘি) 

প্রমত 

বগ িফুট 

৪/- ১৬/- ১২/- ৬০/- ২০/- ১২০/- ২৫/- ১৭৫/- 

(ে) ফুল/ফললি বাগান বছি 

মভমত্তক 

মনলাি মবযিান 

পিমতলত 

মনলাি 

মনলাি মবযিান 

পিমতলত 

মনলাি 

মনলাি মবযিান 

পিমতলত 

মনলাি 

মনলাি মবযিান 

পিমতলত 

মনলাি 

(ঞ) 

পুকুি/দীমঘ/মেল/মবল  

প্রমত মতন 

বছি 

মনলাি 

িালকি 

মনলাি 

িালকি 

মনলাি 

িালকি 

মনলাি 

িালকি 

মনলাি 

িালকি 

মনলাি 

িালকি 

মনলাি 

িালকি 

মনলাি 

িালকি 
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িন্ত্রণালয়/র্বভাগসমূবহর 

নাি 

একক (১) উপলিলা 

এলাকাি  াি (মেটি 

কলপ িালিশন ও সপৌি 

এলাকা ব্যতীত) 

(টাকায়) 

(২) সপৌি এলাকাি 

 াি (মেটি 

কলপ িালিশন ব্যতীত) 

(টাকায়) 

(৩) মেটি কলপ িালিশন 

এলাকাি  াি (ঢাকা 

উত্তি ও দমেণ মেটি 

কলপ িালিশন ব্যতীত) 

(৪) ঢাকা উত্তি ও 

দমেণ মেটি 

কলপ িালিশন এলাকাি 

 াি 

মভমত্তক িাধ্যলি 

ইিািা 

প্রদান 

িাধ্যলি 

ইিািা 

প্রদান 

িাধ্যলি 

ইিািা 

প্রদান 

িাধ্যলি 

ইিািা 

প্রদান 

িাধ্যলি 

ইিািা 

প্রদান 

িাধ্যলি 

ইিািা 

প্রদান 

িাধ্যলি 

ইিািা 

প্রদান 

িাধ্যলি 

ইিািা 

প্রদান 

 

অস্থায়ী ইিািাকৃত প্রতযপ িণলযাগ্য অমপ িত েম্পমত্তি সিিািলতি সেলত্র এেন সথলক মলি ে ীতা সিলা 

প্রশােক/উপযুক্ত কর্তিপলেি পূব িানুিমত েলি অবকাঠালিাি সকানরূপ পমিবতিন না কলি বা সকান নতুন স্থাপনা 

মনি িাণ না কলি, মনি ব্যলয় বতিিান স্থাপনাি প্রলয়ািনীয় সিিািত কাি কিলত পািলবন। তলব, সিিািলতি 

ব্যয়ভাি োলামিি অলথ িি েলঙ্গ েিিয় কিা যালব না। অস্থায়ী ইিািাকৃত েম্পমত্তি ভূমি উন্নয়ন কি অমপ িত 

েম্পমত্তি ত মবল  লত পমিলশাি কিা  লব।  

সপৌিকি, ইউমপ ট্যাক্স, সুয়যালিি মবল, তবদুযত, মবল, গ্যাে ইতযাকাি কিামদ মলি ে ীতা কর্তিক 

পমিলশাি কিলত  লব। এেব কি/মবল পমিলশাি েংোন্ত ভাউিাি/িমশদ েংমিি ভূমি সভাগকািীি িামলকানা 

প্রিাণক ম োলব গণ্য  লবনা। 

পুকুি বা িলাশয়-এি এক অংশ অমপ িত েম্পমত্ত এবং অপি অংশ ব্যমক্ত িামলকানািীন থাকলল অমপ িত 

অংলশি ইিািা প্রদালন িািলা-সিাকদ্দিা মকংবা িাষাবাদ েংোন্ত িটিলতা এড়ালনাি ললেয, প্রিমলত 

নীমতিালা মশমথল কলি অংশ িামলকলক ন্যাে ইিািা মূলল্য ইিািা প্রদান কিা যালব। পুকুিটি সকান মভমপ 

বামড়ি অংশ  লল তা েংমিি বামড়ি োলথই কৃমষ িমিি মনয়লি ইিািা প্রদালনি মনয়ি ব াল থাকলব। 

 

(ছ) ির্রিযক্ত সম্পর্ত্ত: 

The Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and 

Disposal) Order, 1972 (PO No-16 of 1972) িামিি িাধ্যলি পমিতযক্ত েম্পমত্ত সঘাষণা কিা 

 য়। অতোঃপি এতদেংোন্ত মবষলয় 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, বাংলালদশ পমিতযক্ত েম্পমত্ত (নগি এলাকােমূল ি বাড়ী 

ঘি) মবমিিালা ১৯৭২, বাংলালদশ পমিতযক্ত েম্পমত্ত (বামণমিযক প্রমতষ্ঠান) মবমিিালা  ১৯৭২, বাংলালদশ 

পমিতযক্ত েম্পমত্ত (মশল্প প্রমতষ্ঠান) মবমিিালা ১৯৭২ এবং The Abandoned Buildings 

(Supplementary Provisions) Ordinance 1985 প্রভৃমত আইন ও মবমি মবিান িামি কিা  য়। 

The Bangladesh Abandoned Property (Taking over possession) Rules, 1972 

এি মবমি ৬ অনুযায়ী পমিতযক্ত েম্পমত্তলক মবমভন্ন সেমণলত মবভক্ত কলি উক্ত েম্পমত্তি মনয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও 

মনষ্পমত্তি িন্য ৭টি িন্ত্রণাললয় ন্যস্ত কিা  য়। উমেমেত মবমি-মবিান বািা পমিতযক্ত েম্পমত্তেমূ  েংমিি 

িন্ত্রণালয় কর্তিক ব্যবস্থাপনা িলিান িলয়লছ। সিাট পমিতযক্ত েম্পমত্তি পমিিাণ ৬,০৬৮.৪৬৯৩ একি । 

িাননীয় প্রিানিন্ত্রীি কায িাললয়ি মনলদ িশনা অনুযায়ী উক্ত েম্পমত্ত ১ নম্বি োে েমতয়ালন বা েংমিি 

িন্ত্রণাললয়ি নালি আনয়লনি মনমিত্ত একটি পমিপত্র প্রণয়নপূব িক িামি কিা  লয়লছ। যাি স্মািক নম্বি: 

৩১.০০.০০০০.০৪৫.০৩৬.১৪-৪৩৬;তামিে: ২০/১২/২০১৬।  
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শটর্বল ৪.২১: মবমভন্ন িন্ত্রণালয় মভমত্তক পমিতযক্ত েম্পমত্তি পমিিাণ 

ক্রি িন্ত্রণালবয়র নাি জর্ির ির্রিান (একর) 
১। ভূর্ি িন্ত্রণালয় ৫৪৬৫.৩৮০৮ 
২। গৃহায়ণ ও গণপূিি িন্ত্রণালয় ৪৯৩.৩৩৫৪ 
৩। বার্ণজয িন্ত্রণালয় ৯৩.৮৬০০ 
৪। র্শল্প িন্ত্রণালয় ২.৯৪৩২ 
৫। বস্ত্র ও িাট িন্ত্রণালয় ১.৫৫৩৫ 
৬। িথ্য িন্ত্রণালয় ০.২৪২০ 
৭। ধি ি িন্ত্রণালয় ০.২৫০০ 
৮। শরলওবয় িন্ত্রণালয় ৮.৯০৪৪ 
৯। স্থানীয় সরকার িলস্নী উন্নয়ন ও সিবায় িন্ত্রণালয় ২.০০০০ 

সব িবিাট= ৬,০৬৮.৪৬৯৩ 

 

িাননীয় প্রিানিন্ত্রীি কায িাললয়ি মনলদ িশনা অনুযায়ী উক্ত পমিতযক্ত েম্পমত্ত ১ নম্বি োে েমতয়ালন বা 

েংমিি িন্ত্রণাললয়ি নালি আনয়লনি মনমিত্ত একটি পমিপত্র প্রণয়নপূব িক িামি কিা  লয়লছ। যাি স্মািক 

নম্বি:৩১.০০.০০০০.০৪৫.০৩৬.১৪-৪৩৬; তামিে: ২০/১২/২০১৬।  

(জ) র্বর্নিয় সম্পর্ত্ত 

বাংলালদশ  লত সদশতযাগী ম ন্দু এবং ভািত  লত বাস্তুতযাগী  লয় বাংলালদলশ আো মুেলিানলদি 

িলধ্য ৬ই সেলেম্বি, ১৯৬৫ এি পূলব ি েম্পামদত দমললমূলল মবমনিয়কৃত েম্পমত্তেমূ  মবমনিয় েম্পমত্ত নালি 

পমিমিত। এ েকল েম্পমত্ত  স্তান্তলি েতযতা যািাইেলি প্রকৃত মবমনিয়কািীগলণি অনুকূলল মনয়মিতকিলণি 

কায িেি দ্রুত ও সুষ্ঠুভালব েিািালনি ললেয উপলিলা পয িালয় ৫(পাঁি) েদস্য মবমশি কমিটি গঠন কিা আলছ। 

উক্ত কমিটিি সুপামিলশি আললালক সিলা প্রশােক চূড়ান্ত মনষ্পমত্ত কলি থালকন। গঠিত কমিটি মনম্নরূপ:  

(১) উপলিলা মনব িা ী অমফোি - েভাপমত 

(২) েিকাি কর্তিক িলনানীত ২(দুই) িন েিাি সেবক - েদস্য 

(৩) েংমিি ইউমনয়ন পমিষলদি সিয়ািম্যান - েদস্য 

(৪) ে কািী কমিশনাি (ভূমি) - েদস্য েমিব   - সদস্ 

(ি) অমপ িত েম্পমত্ত প্রতযপ িণ আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত েিকামি েম্পমত্ত ব্যবস্থাপনা ও বলন্দাবলস্তি মবমিিালা 

অমপ িত েম্পমত্ত প্রতযপ িণ আইন, ২০০১ (২০০১ েলনি ১৬ নম্বি আইন ) এি িািা ৩০ অনুযায়ী িািা ২৬ 

ও ২৭-এ বমণ িত উলদ্দে পূিণ কলল্প ‘অমপ িত েম্পমত্ত প্রতযপ িণ আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত েিকামি েম্পমত্ত ব্যবস্থাপনা 

ও বলন্দাবলস্তি মবমিিালা’ প্রণয়লনি উলযাগ ে ণ কিা  লয়লছ। িনস্বাথ ি মবলবিনায় সিলে সুমিমন্ততভালব উক্ত 

মবমিিালাি েেড়া প্রণয়ন কিা  লয়লছ। তদুপমি উক্ত মবমিিালাি েেড়াি উপি পয িলবেণ, িতািত, সুপামিশ 

প্রকাশ কিাি িন্য উ াি কমপ ভূমি িন্ত্রণাললয়ি ওলয়ব োইট, সফেবুক সপইলি, সদলশি েকল েমিব, মবভাগীয় 

কমিশনাি, সিলা প্রশােক বিাবি ই-সিইল ও িাকলযালগ সপ্রিণ কিা  লয়লছ। উক্তরূলপ পয িলবেণ, িতািত, 

সুপামিশ প্রামপ্তি পি পিবতী ব্যবস্থা ে ণ কিা  লব। 

(ঙ) ভূমি উন্নয়ন কি আইন: 

The Land Development Tax Ordinance, 1976 এবং উক্ত অধ্যালদলশি কমতপয় 

েংলশািন ও অথ ি আইন অনুযায়ী সৃি মবিানবমল সিাতালবক ভূমি উন্নয়ন কি আলিাপ ও আদায়  লে। 

েংমবিান (পঞ্চদশ েংলশািন) আইন, ২০১১ (২০১১ েলনি ১৪ নম্বি আইন) বািা ১৯৭৫ োললি ১৫ আগস্ট  লত 

১৯৭৯ োলল ৯ এমপ্রল পয িন্ত েিলয়ি িলধ্য োিমিক ফিিান বািা িামিকৃত অধ্যালদশেমূল ি অনুলিাদন ও 
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েিথ িন েংোন্ত গণপ্রিাতন্ত্রী বাংলালদলশি েংমবিালনি িতুথ ি তফমেললি ৩ক ও ১৮ অনুলেদ মবল্যপ্ত  য় এবং 

মেমভল মপটিশন ফি মলভ টু আমপল নম্বি ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯-এ বাংলালদশ সুমপ্রলি সকালট িি আমপল মবভাগ 

কর্তিক প্রদত্ত িালয় োিমিক আইন অোংমবিামনক সঘাষণাপূব িক উ াি তবিতা প্রদান কিা েংমবিান (পঞ্চি 

েংলশািন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ েলনি ১ নম্বি আইন) বামতল সঘামষত  ওয়ায় উক্ত ‘The Land 

Development Tax Ordinance, 1976’ অধ্যালদশটিি কায িকামিতা সলাপ পায়। তৎপমিলপ্রমেলত 

‘১৯৭৫ োললি ১৫ আগস্ট  ইলত ১৯৭৯ োললি ৯ এমপ্রল তামিে পয িন্ত েিলয়ি িলধ্য িািীকৃত কমতপয় 

অধ্যালদশ কায িকিকিণ (মবলশষ মবিান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ েলনি ৬ নম্বি আইন) বািা অন্যান্য 

অধ্যালদলশি পাশাপামশ ‘The Land Development Tax Ordinance, 1976’  কায িকি িাো  য়।  

েিলয়ি পমিেিায় উক্ত অধ্যালদলশি েংলশািন ও পমিিািিনে  বাংলা ভাষায়  নতুন আইন প্রণয়লনি প্রলয়ািন 

 ওয়ায় ‘ভূমি উন্নয়ন কি আইন’ প্রণয়লনি কায িেি ে ণ কিা  লয়লছ। উক্ত ভূমি উন্নয়ন কি আইলনি েেড়া 

িনস্বালথ ি সুমিমন্ততভালব বাংলা ভাষায়  প্রণয়ন কলি অভযন্তিীণ েভায় নীমতগত মেিান্ত ে ণ কিা  লয়লছ; 

মবমভন্ন দপ্তলিি িতািত, সুপামিশ েংে ে  আন্ত:িন্ত্রণালয় েভায় ইমতবািক মেিান্ত সনয়া  লয়লছ। িনপ্রশােন 

িন্ত্রণাললয়ি েংস্কাি ও গলবষণা অনুমবভাগ/বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন সকাষ  লত প্রমিতীকিণ কিা  লয়লছ: 

‘আইলনি েেড়া পিীো-মনিীোপূব িক িতািত প্রদান েংোন্ত কমিটি’ি সুপামিশ ে ণ কিা  লয়লছ; 

বতিিালন উক্ত আইনটি িমন্ত্রেভা তবঠলক উপস্থাপন কিাি প্রমেয়ািীন িলয়লছ।  

(ি) ভূমি উন্নয়ন কি আইন: 

ভূমি িন্ত্রণাললয়ি কালিি সুমবিালথ ি মবমভন্ন েিলয় িািীকৃত োকুিলাি/আলদশ/পমিপত্র েংোন্ত েিকামি 

আলদশগুললালক েংে  কলি ভূমি প্রশােন ম্যানুলয়ল ভমলউি-৩ প্রকাশ কিা  লয়লছ যা িনোিািলণি 

ব্যব ালিি িন্য প্রশােমনক কালিি সুমবিালথ ি সিলা/উপলিলাে  প্রশােমনক েকল স্তলি সপৌৌঁছালনা  লয়লছ। 

িাট ি ৪.৬: প্রিান োত-মভমত্তক ভূমি  লত েিকালিি িািস্ব আদালয়ি  াি ( ািাি টাকা; শতাংলশ) 

 

সিাট প্রাপ্ত  - ১,২৯৬,৭০,৪০,৭৪৪ টাকা  

 

 

৬৭৬৩৪৫২৭২৫; 

52%

১৪৮৩২৩১১৭; 

1%

৬০৫৫২৬৪৯০২; 

47%

সায়রাি মহাল অতি িি সম্পতি হবি প্রাপ্ত লীজমাতন

ভূতম উন্নয়ন কর (সাধারণ ও সংস্থা)
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ছমব ৪.৫: 'েিকামি স্বাথ ি েংমিি েম্পমত্তলত সদওয়ামন িািলাি িালয়ি মভমত্তলত সিকি ি েংলশািনে  েিকামি েম্পমত্ত সুষ্ঠভুালব 

িেণালবেণ' শীষ িক কি িশালা 

২৫ জুন, ২০১৯ তামিলে 'েিকামি স্বাথ ি েংমিি েম্পমত্তলত সদওয়ামন িািলাি িালয়ি মভমত্তলত সিকি ি েংলশািনে  েিকামি 

েম্পমত্ত সুষ্ঠুভালব িেণালবেণ' শীষ িক কি িশালায় বক্তব্য মদলেন িাননীয় ভূমিিন্ত্রী োইফুজ্জািান সিৌধুিী, এিমপ। 
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৪.৫ বাবজট 

েম্পূিক িঞ্জুমি ও বিাদ্দ দাবী (পমিিালনা ও উন্নয়ন) ২০১৯-২০ অথ ি বছলিি বালিলট ভূমি 

িন্ত্রণাললয়ি অনুকূলল পমিিালন োলত বিাদ্দ মছল ১০,৯৪,৪২,০০ সকাটি টাকা এবং উন্নয়ন োলত ভূমি 

িন্ত্রণাললয়ি অনুকূলল বিাদ্দ মছল ৮,৪৯,৩৮,৮৮/- সকাটি টাকা। েংলশামিত বালিলট এ বিাদ্দ দাঁমড়লয়লছ 

পমিিালন োলত ১০৯,৯৪,০৫,১৮ সকাটি এবং উন্নয়ন োলত ৫,৯৬,৪১,২২/-সকাটি টাকা। পমিিালন ও উন্নয়ন 

উভয় োত মিলল ভূমি িন্ত্রণাললয়ি অনুকূলল ২০১৯-২০ অথ ি বছলি সিাট বালিট বিাদ্দ মছল ১৬,৯০,৪৬,৪০ 

সকাটি টাকা। ভূমি িন্ত্রণালয় এি আওতািীন দপ্তি/েংস্থা এবং সিলা-উপলিলা-ইউমনয়নেমূল  ২০১৯-২০ অথ ি 

বছলি বিাদ্দকৃত বালিট এবং েংলশামিত বালিট প্রামতষ্ঠামনক সকািমভমত্তক মনলিি ছলক উপস্থাপন কিা  ললা : 

শটর্বল ৪.২২: ২০১৯-২০ অথ ি বছবর বরািকৃি বাবজট এবাং সাংবশার্ধি বাবজট 

ক্রতমক 

নং 

দপ্তবরর নাম ২০১9-20 বাবজর্ 

(অংকসমূহ হাজার র্াকায়) 

২০১9-20 সংবোতধি 

বাবজর্ 

(অংকসমূহ হাজার র্াকায়) 

    

০১ েমিবালয় ৫৪,৬৮,৪৯ ৫৪,৪৩,৭৯ 

০২ ম োব মনয়ন্ত্রক (িািস্ব) ২,৩৫,৭৭ ২,৬১,৮১ 

০৩ মবভাগীয় ম োব মনয়ন্ত্রক িািস্ব এ কায িালয়েমূ  ২,৪০,৯৪ ২,২৫,৫৮ 

০৪ িািস্ব ম োব কায িালয়েমূ  ১৩,৯৯,০৪ ১৪,১২,২৩ 

০৫ ভূমি েংস্কাি সবাি ি ১৩,৩২,৩৮ ১৩,৬১,৩১ 

০৬ উপ ভূমি েংস্কাি কমিশনাি এি কায িালয়েমূ  ৪,২৮,৩৭ ৪,১৮,৪৪ 

০৭ সিলা ভূমি প্রশােন কায িালয়েমূ  ১০৮,৫০,০০ ১১২,১০,৭৮ 

০৮ উপলিলা ভূমি প্রশােন কায িালয়েমূ  ২৪৮,৯১,৬০ ২৬৯,৭২,৯৮ 

০৯ ইউমনয়ন ভূমি অমফেেমূ  ৪৩৬,৪৫,৫০ ৪১০,৪৩,৫০ 

১০ সিলট্রা থানা ভূমি অমফেেমূ  ১১,২১,৮০ ১২,১৪,৬১ 

১১ োলকিল ভূমি অমফেেমূ  ৩,৬৯,১০ ৩,৬৭,৪৪ 

১২ ভূমি আপীল সবাি ি ৪,২৮,০০ ৪,৩৭,০০ 

১৩ ভূমি প্রশােন প্রমশেণ ইনমস্টটিউট ৭,৩০,৮০ ৭,৩০,৮০ 

১৪ ভূমি সিকি ি ও িমিপ অমিদপ্তি ৪৯,১৫,২৭ ৫১,৭৪,৯৭ 

১৫ মদয়ািা সেলটললিে অমফেেমূ , ভূমি সিকি ি ও িমিপ অমিদপ্তি ৩,৬৪,৯০ ৩,৬৪,৯০ 

১৬ সিানাল সেলটললিে অমফেেমূ , ভূমি সিকি ি ও িমিপ অমিদপ্তি ২৬,৮৭,২৪ ২৪,৩২,২৪ 

১৭ উপলিলা সেলটললিে অমফেেমূ , ভূমি সিকি ি ও িমিপ অমিদপ্তি ১০২,৪৭,২০ ১০২,৪৭,২০ 

১৮ ভূমি কমিশন ৮৫,৬০ ৮৫,৬০ 

 উপলিাট ১০,৯৪,৪২,০০ ১০,৯৪,০৫,১৮ 

 উপলিাট উন্নয়ন ব্যয় ৮,৪৯,৩৮,৮৮ ৫,৯৬,৪১,২২ 

 েব িলিাট পমিিালনা ও উন্নয়ন ব্যয় ১৯৪৩,৮০,৮৮ ১৬,৯০,৪৬,৪০ 
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৪.৬ জর্রি 

ভূর্িকা 

(ক) ভূর্ি শরকি ি ও জর্রি অর্ধদপ্তবরর প্রধান দার্য়ত্ব ভূর্ির র্নভু িল স্বত্বর্লর্ি প্রস্তুি, শদবশর অভযন্তরীণ 

সীিানা র্ববরাধ মনষ্পমত্ত এবাং আন্তজিার্িক সীিান্ত রক্ষণাববক্ষণ। এ সকল উবিশ্য সাধবনর র্নর্িত্ত অর্ধদপ্তরবক 

সাাংবৎসর্রক অন্যান্য কা িাবলী সম্পাদন করবি হয়। িেবধ্য িাঠ জর্রি িথা র্কবস্তায়াবরর িাধ্যবি শিৌজা 

ম্যাি প্রস্তুি, িসর্দক-আির্ত্ত-আিীল শশবষ খর্িয়াবনর শুির্লর্ি প্রস্তুি কবর মুদ্রবণর জন্য শপ্ররণ, মুদ্রণ শশবষ 

চূড়ান্ত প্রকাশনা, শগবজট র্বজ্ঞর্প্ত এবাং প্রণীি স্বত্বর্লর্ি শজলা প্রশাসক ও অন্যান্য কতৃিিবক্ষর র্নকট হস্তান্তর 

করার িধ্য র্দবয় জর্রি কাবজর সিার্প্ত ঘবট।  

(ে) মবযিান ভূমিি মবপুল েংখ্যক সেমণলক ে িলবাধ্য, বাস্তলবাপলযাগী ও স্বল্পেংখ্যক সেমণলত 

রূপান্তিকিণ এবং েমতয়ান ফিি েংলশািন: 

েকল সিানাল সেলটললিে অমফে  লত েয প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সদো যায় সয, বতিিালন ৩৩৯টি 

(কি/সবমশ) িমিি সেমণি অমস্তে িলয়লছ। তাছাড়া, েব িলশষ িমিলপ প্রকামশত েমতয়ান পিীো কলি সদো যায় 

সয, বতিিালন প্রায় ১,১২৪টি সেমণি িমি অমস্তে িলয়লছ। মবযিান ভূমি সেমণেমূ  পয িাললািনা কলি সদো যায় 

সয সদলশি মবমভন্ন অঞ্চলল একই সেমণি ভূমিলক মবমভন্ন নালি নািকিণ কিা  লয়লছ এবং এিন মকছু দুলব িাধ্য 

নাি িলয়লছ যা োিািণ িনগলণি মনকট আলদৌ সবািগম্য নয়। এই পমিমস্থমতলত ভূমিি সেমণেমূ লক 

েব িোিািলণি মনকট ে ণলযাগ্য, ে িলবাধ্য, প্রলয়াগলযাগ্য ও যুলগাপলযাগী কলি ১৬টি সেমণলত রূপান্তি কিাি 

মেিান্ত ে ণ কিা  য়। 

উপযু িক্ত সপ্রোপলট কর্িিয় শিি অনুসরণপূব িক র্নবের ছবক বর্ণ িি র্বদ্যিান শের্ণভুক্ত শকান ভূর্িবক উহার 

িাববি উর্ল্লর্খি হাল জর্রবির শের্ণবি অন্তভু িক্ত কিাি মনলদ িশনা প্রদান কলি পমিপত্র িামি কিা  য়: 

শটর্বল ৪.২৩: জর্ির নতুন শের্ণর্বভাগ 

ক্রি র্বদ্যিান  শের্ণ হাল 

জর্রবির 

শের্ণ 

১ বন, জাংগল, গজার্র বন, শাল বন, সুন্দর বন এবাং সিজািীয় বন । বন 

২ িাহাড়, টিলা ও িব িি । িাহাড় 

৩ নদী, নদ, খাল ও র্সকর্স্ত । নদী  

৪ হাওড়, বাওর, পুকুর, র্বল, র্দঘী,  শলক, িাটিয়াল, নালা, নয়নজুর্ল, শিাবা, ছড়া, শেন, িরণা 

এবাং সিজািীয় জলাভূর্ি । 

জলাভূর্ি 

৫ হালট, গর্ল, িাকা রাস্তা, সড়ক, কািা রাস্তা, রাস্তা, শগািাট, শরলিথ, িহর, ঘাটা, িথ,  বাঁধ, 

শবড়ী বাঁধ,  কালভাট ি, স্লুইস শগট, শসতু, র্েজ, আইল্যান্ড, ফুটিাি ও সিজািীয় । 

রাস্তা 

৬ বাস টার্ি িনাল, বাস স্ট্যান্ড,  শরল শস্ট্শন, ট্রাক টার্ি িনাল, শফর্র ঘাট, শখয়া ঘাট, ঘাট, 

শহর্লপ্যাি, শনৌঘাট,  শটম্পু স্ট্যান্ড, অবটা স্ট্যান্ড, ভযান স্ট্যান্ড,  াত্রী ছাউর্ন ও সিজািীয় । 

টার্ি িনাল  

৭ শনৌ বন্দর, র্বিান বন্দর, বন্দর, সমুদ্র বন্দর, রানওবয়, শিাট ি, স্থল বন্দর  ও সিজািীয় ।  বন্দর 

৮ শছাণবখালা, ভাগার, িরভূর্ি,  ঘাসবন, িান বড়জ, বালুির, বীজিলা, বাঁশিাড়, বাগান, শগািরণ 

ভূর্ি, পুকুরিাড়, ির্িি, লাবয়ক ির্িি, শবড়, নাল, হটি িকালিার, নাস িার্র, িাঙ্গা, সহুরী, 

র্বলান, দলা, ধানী জর্ি, শবগুন টিলা, ির্রি টিলা, শবাবরা, শটক, িাঠ, সাটিউরা,  আছারউরা, 

র্ভটি, র্ভটা, শহাগল বন, নলবন, বাইদ, িালা, গভীর নলকূি ও সিজািীয় আবার্দ ভূর্ি । 

আবার্দ 

৯ ছাত্রাবাস, সার্কিট হাউস, উঠান, বাড়ী, বাড়ী র্ভটা, টিলা বাড়ী, গুে গ্রাি, িাক বাাংবলা, র্শশু  আবার্সক 
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ক্রি র্বদ্যিান  শের্ণ হাল 

জর্রবির 

শের্ণ 

সদন, আর্ঙ্গনা, র্বোিাগার, আেয় শকন্দ্র, শকায়াট িার, এর্িিখানা, শবার্ি িাং, শরস্ট্ হাউজ, িালান 

বাড়ী, র্ভলা, বার্হর বাড়ী, শগালাঘর, সবঠকখানা, বাসভবন, িািকুয়া, ইন্দারা, কুয়া, শখালান, 

িালান, শগায়ালঘর, আবাসন, আোয়ন, বাস্ত, বৃিােি, ত্রাণ র্শর্বর, পুনব িাসন শকন্দ্র,িায়খানা, 

প্রস্রাবখানা, ওয়াস রুি, ওয়াস ব্লক, ব্যারাক, কবলানী ও সিজািীয় আবাসস্থল ।  

১০ কাবলটবরট, ব্যাাংক, িশু হাসিািাল, শিাস্ট্ অর্ফস, ফায়ার সার্ভ িস, হাসিািাল, শজলা 

ির্রষদ, িাকঘর,  াদুঘর, ইউর্নয়ন ির্রষদ, অর্ফস,  আদালি, লাশ কাটাঘর, শকাট ি কািারী, 

আদালি ভবন, গববষণাগার, উিবজলা িার্রষদ, থানা, পুর্লশ শস্ট্শন, শবিার শকন্দ্র, টির্ভ 

শকন্দ্র, সাংসদ ভবন, শপ্রস ক্লাব, ক্লাব, স্বাস্থয শকন্দ্র, ির্রবার কল্যাণ শকন্দ্র, শসনার্নবাস, ফাঁর্ড়,  

নগরভবন, শিৌরসভা, িক্ষু হাসিািাল, শজলখানা, পুর্লশ লাইন, র্বর্জর্ব কযাম্প, কািারী বাড়ী, 

সািার্জক শসবা শকন্দ্র, িাম্প হাউস,  িাওয়ার হাউস, শশৌিাগার, লাইট হাউজ এবাং সিজািীয় 

অন্যান্য অর্ফস। 

 অর্ফস 

১১ ছািাখানা,গ্যাস িাম্প, গ্যাস লাইন, শিট্রল িাম্প, গ্যাস র্ফল্ড, র্িবিা, র্হিাগার, র্ফর্লাং শস্ট্শন,  

খািার, কসাইখানা, িাবকিট, ইটবখালা, শহাবটল, র্রবসাট ি, বরফ কল, স’ র্িল, শিাবটল, র্িল 

ঘর, িাথর শকায়ারী, ওয়াকি সি, গ্যাস শকন্দ্র, টাওয়ার, গুদাি, শগািাউন, শদাকান, িার্ন্দনা 

র্ভটি, বাজার, শিাহা বাজার, বাজার গর্ল, শগাহাট, হাট, হাট শখালা, িাট িহাল, িাছ ির্ি, িাছ 

বাজার, কয়লা বাজার, কািা বাজার, িাউলির্ি, িার্ন্দনা শদাকান, কাটবগাল, ইক্ষু ক্রয়বকন্দ্র, 

র্ক্লর্নক, িাতৃসদন, ি িটন শকন্দ্র, িশু হাট, আর্থ িক প্ররর্িষ্ঠান, ফার্ন িিার, শবকারী, শর্িাংিল, 

শর্িাং টাওয়ার, োজা, র্েক্স, টার্লবখালা, িৎস্য খািার, কৃর্ষ খািার, িশু খািার,  শিার্ি 

খািার, শগাখািার, আবার্সক শহাবটল, র্হিাগার, শগািাট বাজার,  নার্স িাং শহাি, শবসরকারী 

হাসিািাল, গণবশৌিাগার, িৎস খািার ও সিজািীয় বার্ণর্জযক উবিবশ্য ব্যবহৃি ভূর্ি । 

বার্ণর্জযক 

১২ কারখানা, ইর্িবজি, ফযাটর্র, কলকারখানা, ট্যানারী,  রাইস র্িল, িািাল, র্িল, িা বাগান ও 

সিজািীয় র্শল্প  প্রর্িষ্ঠান । 

র্শল্প 

১৩ র্সবনিা হল, র্ির্ড়য়াখানা, িাকি, শটর্নস ক্লাব, ব্যাির্িন্টন ক্লাব, শখলার িাঠ, শস্ট্র্িয়াি, 

র্িলনায়িন, কর্িউর্নটি শসন্টার, ব্যায়িাগার, ক্লাব, সুু্ইর্িাংপুল এবাং সিজািীয় র্ববনাদন শকন্দ্র 

। 

র্ববনাদন 

শকন্দ্র 

১৪ র্ববর্বদ্যালয়, িাদ্রাসা, র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠান, প্রর্শক্ষণ শকন্দ্র, প্রাথর্িক র্বদ্যালয়, কবলজ, র্বদ্যালয়, 

একাবিিী, ইউর্নভার্স িটি, িক্তব, িাঠশালা, শহফজখানা,  র্শশু একাবিিী, ক্রীড়া প্রর্িষ্ঠান, 

িাঠাগার, বার লাইবের্র, র্কন্ডার গাবট িন, র্নে িাধ্যর্িক র্বদ্যালয়, উচ্চ িাধ্যর্িক র্বদ্যালয়, 

কওর্ি িাদ্রাসা, ির্হলা িাদ্রাসা, িাদ্রাসা,  শহার্িও প্যার্থক কবলজ, আট ি কবলজ কার্রগরী, কৃর্ষ 

কবলজ, কৃর্ষ িহার্বদ্যালয়, কৃর্ষ র্ববর্বদ্যালয়,  শির্িকযাল কবলজ, র্বজ্ঞানাগার এবাং 

সিজািীয় র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠান । 

র্শক্ষা 

প্রর্িষ্ঠান 

১৫ শহীদ র্িনার, মুযরাল, স্মৃর্িবসৌধ, শকল্লা এবাং সিজািীয় স্মৃর্িস্তম্ভ । স্মৃর্িস্তম্ভ 

১৬ িসর্জদ, ির্ন্দর, কালীবাড়ী, সিার্ধ, শদবালয়, শ্মশান,  র্গজিা, কবরস্থান, িাজার,  প্যাবগািা, 

ঈদগাহ, দরগাহ,  খানকাহ, দরগা শারীফ, িীরস্থান,  িীঠস্থান, িীবরাত্তর, শদববাত্তর, শদবস্থান, 

র্িশন, শবৌি ির্ন্দর, আেি, দরগা,  গুরু দুয়ার, গণকবর, পূজাবখালা, িঠ, শগারস্থান, ওয়াকফ, 

এবাং সিজািীয় ধিীয় স্থান । 

ধিীয় স্থান 

গ) েমতয়ান ফিি েংলশািন: প্রাপ্তবয়স্ক েকল নাগমিলকি িন্য মনব িািন কমিশন কর্তিক িাতীয় 

পমিিয়পত্র প্রদান কিা  লয়লছ। এছাড়া িলন্মি েলঙ্গ েলঙ্গ মশশুলদি িন্মেনদ প্রদান কিা  য়। ভূমি অমত 

মূল্যবান েম্পদ মবিায় ভূমিি প্রকৃত িামললকি েম্পমত্তি সুিোকলল্প সেত্র-মবলশষ িাতীয় পমিিয়পত্র নম্বি 

অথবা নাগমিলকি িন্ম মনবন্ধ্ন নম্বি েমতয়ালন উলেে কিা ে  েমতয়ালন িমিলপি নাি এবং িমিি সেমণ 

কলালিি মবযিান কৃমষ/অকৃমষ োবকলালিি েলঙ্গ আিও একটি োবকলাি যুক্ত কলি িমিি সেমণি স্থানীয় 

নাি উলেে কিাি মনলদ িশনা িামি কলি মনম্নরূপ ভালব েমতয়ান ফিি েংলশািলনি মবষলয় পমিপত্র িামি কিা 

 য়।    
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ছমব ৪.৬: ‘ভূমি িমিপ কায িেলিি িযাললিেমূ  ও উত্তিলণ কিনীয়’ শীষ িক এক মদলনি কি িশালা অনুমষ্ঠত 

১৫ সি, ২০১৯ মিিালে ‘ভূমি সিকি ি ও িমিপ অমিদপ্তলিি উলযালগ িািিানীি সতিগাঁওলয় অবমস্থত অমিদপ্তলিি প্রিান 

কায িাললয়ি প্রমশেণ  লল অনুমষ্ঠত ভূমি িমিপ ও সিকি ি ব্যবস্থাপনায় অমিকতি গমতশীলতা আনয়লন ‘ভূমি িমিপ কায িেলিি 

িযাললিেমূ  ও উত্তিলণ কিনীয়’ শীষ িক এক মদলনি কি িশালাি উলবািন কিাি পি বক্তব্য প্রদান কিলছন িাননীয় ভূমিিন্ত্রী 

োইফুজ্জািান সিৌধুিী, এিমপ। 
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৪.৭ অর্ধগ্রহণ 

িনোিািলণি প্রলয়ািন বা িনস্বালথ ি তাৎেমণক প্রলয়ািলন এবং উন্নয়নমূলক কায িেি ে লণি িন্য 

ভূমি অমিে ণ ও হুকুি দেল কায িেি ভূমি িন্ত্রণাললয়ি ব্যবস্থাপনায় েম্পামদত  য়। প্রতযাশী েংস্থাি 

আলবদনিলত সিলা ভূমি বিাদ্দ কমিটিি সুপামিলশি সপ্রমেলত প্রলয়ািন অনুযায়ী ভূমি অমিে ণ অধ্যালদশ 

অনুেিলণ স্বল্প েিলয়ি িলধ্য েংমিি ভূমি অমিে ণ/ হুকুিদেল কলি প্রতযাশী েংস্থাি বিাবলি ন্যস্ত কিা  য়।  

 

ছমব ৪.৭: অমিে লণ েমতেস্তলদি িালে বামড় বামড়লত মগলয় এল-এ সিক  স্তান্তি 

১৮ সফব্রুয়ামি ২০২০ মিিালে বালগি ালটি সিলাি িািপাল উপলিলায় নবমনমি িত োনিা ান আলী মবিানবন্দলিি িন্য 

অমিে লণ েমতেস্তলদি িালে বামড় বামড়লত মগলয় এল,এ সিক  স্তান্তি কলিন। সিলা প্রশােক িনাব সিাোঃ িামুনুি িমশলদি 

তোবিালন এই সিক মবতিন কিা  য়। 
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২০১৯-২০ অথ ি বছলি সয েকল প্রকলল্পি িন্য ভূমি অমিে ণ কিা  লয়লছ তালদি িলধ্য উলেেলযাগ্য 

কলয়কটি প্রকলল্পি নাি, প্রতযাশী েংস্থা এবং িমিি পমিিাণ মনলম্নি ছলক উপস্থাপন কিা  ললা: 

শটর্বল ৪.২৪: িাননীয় প্রিানিন্ত্রী কর্তিক অনুলিাদলনি িাধ্যলি  অমিে লণি িন্য অনুলিাদনকৃত (অমিে ণ ১ 

শাোি ব্যবস্থাপনায়) 

ক্রর্িক 

নম্বর 

প্রকবল্পর নাি ও ির্রিাণ িাননীয় প্রিানিন্ত্রী 

কর্তিক অনুলিাদলনি 

িার্রখ 

১ ২ ৩ 

১ "এললঙ্গা- াটিকািরুল-িংপুি ি ােড়ক ৪-সললন উন্নতকিণ” শীষ িক প্রকল্পলি িন্য 

১৪.৭৬৯০ একি ভূমি স্থাবি েম্পমত্ত অমিে ণ ও হুকুিদেল আইন, ২০১৭-এি ৬(১) িািা 

িলত অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

১৬/০৭/২০১৯ মিিাে 

২ “গাইবান্ধ্া সিলাি সুন্দিগি উপলিলায় পাঁিপীি বািাি-মিলিািী উপলিলা েদি দপ্তলিি 

োলথ েংলযাগকািী েড়লক মতস্তা নদীি উপি ১,৪৯০ মিটাি দীঘ ি মপমে গাি িাি সেতু মনি িাণ

” শীষ িক প্রকলল্পি এযাকলেে েড়লকি Road Sefety-এি িন্য ০৬.৭৩৭২ (শূন্য ছয় 

দশমিক োত মতন োত দুই) একি ভূমি অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

১৭/০৮/২০১৯ মিিাে 

৩ “সশে  ামেনা তাঁতপমে স্থাপন (১ি পয িায়)” শীষ িক প্রকলল্পি িন্য ০৬/২০১৮-১৯ নম্বি 

এল এ সকলে ৫৯.৭৩ (ঊনষাট দশমিক োত মতন) একি ভূমি স্থাবি েম্পমত্ত অমিে ণ ও 

হুকুিদেল আইন, ২০১৭-এি ৬(১) িািা িলত অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন 

েংোন্ত। 

২৭/০৮/২০১৯ মিিাে 

৪ “গাইবান্ধ্া সিলাি সুন্দিগি উপলিলায় পাঁিপীি বািাি- মিলিািী উপলিলা েদি দপ্তলিি 

োলথ েংলযাগকািী েড়লক মতস্তা নদীি উপি ১,৪৯০ মিটাি দীঘ ি মপমে গািাি সেতু মনি িাণ

” শীষ িক প্রকলল্পি এযাকলেে েড়লকি Road Sefety-এি িন্য ০৮/২০১৪-১৫ নম্বি 

এল এ সকলে ০৫.৮২০০ (শূন্য পাঁি দশমিক আট দুই শূন্য শূন্য) একি ভূমি অমিে ণ। 

২৮/০৮/২০১৯ মিস্টাে 

৫ “গাইবান্ধ্া সিলাি সুন্দিগি উপলিলায় পাঁিপীি বািাি- মিলিািী উপলিলা েদি দপ্তলিি 

োলথ েংলযাগকািী েড়লক মতস্তা নদীি উপি ১,৪৯০ মিটাি দীঘ ি মপমে গািাি সেতু মনি িাণ

” শীষ িক প্রকলল্পি এযাকলেে েড়লকি Road Sefety-এি িন্য ০৪/২০১৪-১৫ নম্বি 

এল এ সকলে ১১.৪৬৬২ (এগালিা দশমিক িাি ছয় ছয় দুই) একি ভূমি অমিে ণ। 

২৮/০৮/২০১৯ মিস্টাে 

৬ “গাইবান্ধ্া সিলাি সুন্দিগি উপলিলায় পাঁিপীি বািাি- মিলিািী উপলিলা েদি দপ্তলিি 

োলথ েংলযাগকািী েড়লক মতস্তা নদীি উপি ১,৪৯০ মিটাি দীঘ ি মপমে গািাি সেতু মনি িাণ

” শীষ িক প্রকলল্পি এযাকলেে েড়লকি Road Sefety-এি িন্য ০১/২০১৪-১৫ নম্বি 

এল এ সকলে ০৫.৭৮৯৫ (শূন্য পাঁি দশমিক োত আট নয় পাঁি) একি ভূমি অমিে ণ। 

২৮/০৮/২০১৯ মিিাে 

৭ “গাইবান্ধ্া সিলাি সুন্দিগি উপলিলায় পাঁিপীি বািাি- মিলিািী উপলিলা েদি দপ্তলিি 

োলথ েংলযাগকািী েড়লক মতস্তা নদীি উপি ১,৪৯০ মিটাি দীঘ ি মপমে গািাি সেতু মনি িাণ

” শীষ িক প্রকলল্পি এযাকলেে েড়লকি Road Sefety-এি িন্য ০৩/২০১৪-১৫ নম্বি 

এল এ সকলে ০৫.৪০৮২ (শূন্য পাঁি দশমিক িাি শূন্য আট দুই) একি ভূমি অমিে ণ। 

২৮/০৮/২০১৯ মিিাে 

৮ “গাইবান্ধ্া সিলাি সুন্দিগি উপলিলায় পাঁিপীি বািাি- মিলিািী উপলিলা েদি দপ্তলিি 

োলথ েংলযাগকািী েড়লক মতস্তা নদীি উপি ১,৪৯০ মিটাি দীঘ ি মপমে গািাি সেতু মনি িাণ

” শীষ িক প্রকলল্পি এযাকলেে েড়লকি Road Sefety-এি িন্য ০৬/২০১৪-১৫ নম্বি 

এল এ সকলে ০৬.০৩৮০ (শূন্য ছয় দশমিক শূন্য মতন আট শূন্য) একি ভূমি অমিে ণ। 

২৮/০৮/২০১৯ মিিাে 

৯ 
“গাইবান্ধ্া সিলাি সুন্দিগি উপলিলায় পাঁিপীি বািাি- মিলিািী উপলিলা েদি দপ্তলিি 

োলথ েংলযাগকািী েড়লক মতস্তা নদীি উপি ১,৪৯০ মিটাি দীঘ ি মপমে গািাি সেতু মনি িাণ

” শীষ িক প্রকলল্পি এযাকলেে েড়লকি Road Sefety-এি িন্য ০৬/২০১৫-১৬ নম্বি 

এল এ সকলে ০৩.১৬২৬ (শূন্য মতন দশমিক এক ছয় দুই ছয়) একি ভূমি অমিে ণ। 

৩১/০৮/২০১৯ মিিাে 

১০ 
“গাইবান্ধ্া সিলাি সুন্দিগি উপলিলায় পাঁিপীি বািাি- মিলিািী উপলিলা েদি দপ্তলিি 

৩১/০৮/২০১৯ মিিাে 
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ক্রর্িক 

নম্বর 

প্রকবল্পর নাি ও ির্রিাণ িাননীয় প্রিানিন্ত্রী 

কর্তিক অনুলিাদলনি 

িার্রখ 

োলথ েংলযাগকািী েড়লক মতস্তা নদীি উপি ১,৪৯০ মিটাি দীঘ ি মপমে গািাি সেতু মনি িাণ

” শীষ িক প্রকলল্পি এযাকলেে েড়লকি Road Sefety-এি িন্য ০৯/২০১৪-১৫ নম্বি 

এল এ সকলে ০৩.৮৮৯০ (শূন্য মতন দশমিক আট আট নয় শূন্য ) একি ভূমি অমিে ণ। 

১১ 
“গাইবান্ধ্া সিলাি সুন্দিগি উপলিলায় পাঁিপীি বািাি- মিলিািী উপলিলা েদি দপ্তলিি 

োলথ েংলযাগকািী েড়লক মতস্তা নদীি উপি ১,৪৯০ মিটাি দীঘ ি মপমে গািাি সেতু মনি িাণ

” শীষ িক প্রকলল্পি এযাকলেে েড়লকি Road Sefety-এি িন্য ০৭/২০১৫-১৬ নম্বি 

এল এ সকলে ১০.১৪৯৪ (দশ দশমিক এক িাি নয় িাি) একি ভূমি অমিে ণ। 

৩১/০৮/২০১৯ মিিাে 

১২ 
“গাইবান্ধ্া সিলাি সুন্দিগি উপলিলায় পাঁিপীি বািাি- মিলিািী উপলিলা েদি দপ্তলিি 

োলথ েংলযাগকািী েড়লক মতস্তা নদীি উপি ১,৪৯০ মিটাি দীঘ ি মপমে গািাি সেতু মনি িাণ

” শীষ িক প্রকলল্পি এযাকলেে েড়লকি Road Sefety-এি িন্য ০৮/২০১৫-১৬ নম্বি 

এল এ সকলে ০৯.৭৬৫০ (শূন্য নয় দশমিক োত ছয় পাঁি শূন্য ) একি ভূমি অমিে ণ। 

৩১/০৮/২০১৯ মিিাে 

১৩ 
“গাইবান্ধ্া সিলাি সুন্দিগি উপলিলায় পাঁিপীি বািাি- মিলিািী উপলিলা েদি দপ্তলিি 

োলথ েংলযাগকািী েড়লক মতস্তা নদীি উপি ১,৪৯০ মিটাি দীঘ ি মপমে গাি িাি সেতু মনি িাণ

” শীষ িক প্রকলল্পি এযাকলেে েড়লকি Road Sefety-এি িন্য ০৬/২০১৫-১৬ নম্বি 

এল এ সকলে ১৯.২১৫০ (উমনশ দশমিক দুই এক পাঁি শূন্য) একি ভূমি অমিে ণ। 

৩১/০৮/২০১৯ মিিাে 

১৪ 
“সশে  ামেনা তাঁতপমে স্থাপন (১ি পয িায়)” শীষ িক প্রকলল্পি িন্য ০৯/২০১৮-১৯ নম্বি 

এল এ সকলে ৬০.০০ (ষাট দশমিক শূন্য শূন্য) একি ভূমি স্থাবি েম্পমত্ত অমিে ণ ও 

হুকুিদেল আইন, ২০১৭-এি ৬(১) িািা িলত অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন 

েংোন্ত। 

০৫/০৯/২০১৯ মিিাে 

১৫ 
“এললঙ্গা- াটিকািরুল-িংপুি ি ােড়ক ৪-সললন উন্নীতকিণ” শীষ িক প্রকলল্পি িন্য 

০৩/োলেক/২০১৯ নম্বি এল এ সকলে ১৫.৫৬৭৫ (পলনি দশমিক পাঁি ছয় োত পাঁি) 

একি ভূমি স্থাবি েম্পমত্ত অমিে ণ ও হুকুিদেল আইন,২০১৭-এি ৬(১) িািা সিাতালবক 

অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

০২/১০/২০১৯ মিিাে 

১৬ 
“গাইবান্ধ্া সিলাি সুন্দিগি উপলিলায় পাঁিপীি বািাি- মিলিািী উপলিলা েদি দপ্তলিি 

োলথ েংলযাগকািী েড়লক মতস্তা নদীি উপি ১,৪৯০ মিটাি দীঘ ি মপমে গািাি সেতু মনি িাণ

” শীষ িক প্রকলল্পি এযাকলেে েড়লকি Road Sefety-এি িন্য ০৯/২০১৫-১৬ নম্বি 

এল এ সকলে ৪৬.১৫২০ (মছিমেশ দশমিক এক পাঁি দুই শূন্য) একি ভূমি অমিে ণ। 

০৭/১০/২০১৯ মিিাে 

১৭ 
“মবমেক সকমিকযাল ইন্ডামিয়াল পাকি, মুসীগি” শীষ িক প্রকলল্পি িন্য ০৩/২০১৮-১৯ 

নম্বি এল এ সকলে  ৩০৮.৩৩ (মতনশত আট দশমিক মতন মতন) একি  ভূমি অমিে লণি 

প্রস্তাব স্থাবি েম্পমত্ত অমিে ণ ও হুকুিদেল আইন, ২০১৭-এি ৬(১) িািা সিাতালবক 

চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

১৭/১০/২০১৯ মিিাে 

১৮ 
“নগিবাড়ীলত আনুষমঙ্গক সুমবিামদে  নদী বন্দি মনি িাণ” শীষ িক প্রকলল্পি িন্য 

০৮/২০১৮-১৯ নম্বি এল এ সকলে  ৩৬.০০ (ছমত্রশ দশমিক শূন্য শূন্য) একি ভূমি 

অমিে লণি প্রস্তাব স্থাবি েম্পমত্ত অমিে ণ ও হুকুিদেল আইন, ২০১৭-এি ৬(১) িািা 

সিাতালবক চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

২৩/১০/২০১৯ মিস্টাে 

১৯ 
 াওি এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও িীবনযাত্রাি িান উন্নয়ন প্রকলল্পি” িন্য ০৭/২০১৬-

-১৭ নম্বি এল এ সকলে ২২৬.৭৪৪৮ (দুইশত ছামিশ দশমিক োত িাি িাি আট) একি 

ভূমি অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

১২/১১/২০১৯ মিিাে 

২০ 
গাইবান্ধ্া সিলাি োঘাটা ও সগামবন্দগি উপলিলািীন গুরুেপূণ ি ৯(নয়) টি িীি মনি িাণ 

প্রকলল্পি আওতায় ২(দুই)টি গাি িাি িীলিি Access Road েম্প্রোিলণি ললেয 

১২/২০১৭-১৮ নম্বি এল এ সকলে ২৩.৬৬ (সতইশ দশমিক ছয় ছয়) একি ভূমি 

অমিে লণি প্রস্তাব স্থাবি েম্পমত্ত অমিে ণ ও হুকুিদেল আইন, ২০১৭-এি ৬(১) িািা 

২৪/১১/২০১৯ মিিাে 



 

81 

ক্রর্িক 

নম্বর 

প্রকবল্পর নাি ও ির্রিাণ িাননীয় প্রিানিন্ত্রী 

কর্তিক অনুলিাদলনি 

িার্রখ 

সিাতালবক চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

২১ 
নিমেংদী সিলািীন িলনা িদী উপলিলায় স লতিদী সথলক োগিদী বািাি পয িন্ত েংলযাগ 

েড়ক মনি িাণ (১ি  অংলশি) প্রকলল্পি িন্য ০৪(ক)/২০১৭-১৮ নম্বি এল এ সকলে ২৩.৮৭ 

(সতইশ দশমিক আট োত) একি  ভূমি অমিে লণি প্রস্তাব স্থাবি েম্পমত্ত অমিে ণ ও 

হুকুিদেল আইন, ২০১৭-এি ৬(১) িািা সিাতালবক চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

২৪/১১/২০১৯ মিিাে 

২২ 
 াওি  এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও িীবনযাত্রাি িান উন্নয়ন প্রকলল্পি” িন্য 

০৯/২০১৬--১৭ নম্বি এল  এলকলে ১০.২৫৩২ (দশ দশমিক দুই পাঁি মতন দুই) একি ভূমি 

অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

১২/১২/২০১৯ মিিাে 

২৩ 
“সনত্রলকানা-মবমশউড়া-ঈশ্বিগি েড়ক (সিি-৩৭১০) উন্নয়ন”  শীষ িক প্রকলল্পি 

(িয়িনমেং  অংশ) িন্য ১৩/২০১৭-১৮ নম্বি এল এ সকলে সিাট  ২৩.৯৬১৮ (সতইশ 

দশমিক নয় ছয় এক আট) একি ভূমিি স্থাবি েম্পমত্ত অমিে ণ ম্যানুয়াল, ১৯৯৭-এি ৭ 

অনুলেদ অনুযায়ী মনব িা ী প্রলকৌশলী, সনত্রলকানা েড়ক মবভালগি অনুকূলল  স্তান্তলিি 

প্রস্তাব িাননীয় প্রিানিন্ত্রী েদয় অনুলিাদন প্রদান কলিলছন। 

১২/১২/২০১৯ মিিাে 

২৪ 
"সগাপালগি সিলাি মবআিআই-এি কৃমষ গলবষণা সকে স্থাপন ও সদলশি দমেণ 

পমিিাঞ্চললি পমিলবশ-প্রমতলবশ উপলযাগী গলবষণা কায িেি সিািদািকিলণি িাধ্যলি 

কৃমষ উন্নয়ন" শীষ িক প্রকলল্পি িন্য ২০.০০ (মবশ দশমিক শূন্য শূন্য) একি ভূমি 

অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

১২/১২/২০১৯ মিিাে 

২৫ 
“এললঙ্গা- াটিকািরুল-িংপুি ি ােড়ক ৪-সললন উন্নীতকিণ” শীষ িক প্রকলল্পি িন্য 

০৪/োলেক/২০১৯ নম্বি এল এ সকলে ০৮.৫৫ (শূন্য আট দশমিক পাঁি পাঁি) একি ভূমি 

স্থাবি েম্পমত্ত অমিে ণ ও হুকুিদেল আইন,২০১৭-এি ৬(১) িািা সিাতালবক 

অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

১২/১২/২০১৯ মিিাে 

২৬ 
“এললঙ্গা- াটিকািরুল-িংপুি ি ােড়ক ৪-সললন উন্নীতকিণ” শীষ িক প্রকলল্পি িন্য 

০৫/োলেক/২০১৯ নম্বি এল এ সকলে ০৯.৭০৩১ (শূন্য নয় দশমিক  োত শূন্য মতন এক) 

একি ভূমি স্থাবি েম্পমত্ত অমিে ণ ও হুকুিদেল আইন,২০১৭-এি ৬(১) িািা সিাতালবক 

অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

২৭/১২/২০১৯ িিাে 

২৭ 
“সনত্রলকানা-মবমশউড়া-ঈশ্বিগি েড়ক (সিি-৩৭১০) উন্নয়ন”  শীষ িক প্রকলল্পি 

(িয়িনমেং  অংশ) িন্য ১৪/২০১৭-১৮ নম্বি এল এ সকলে সিাট  ২৪.৫৪৫০ (িমিশ 

শমিক পাঁি িাি পাঁি শূন্য) একি ভূমিি স্থাবি েম্পমত্ত অমিে ণ ম্যানুয়াল, ১৯৯৭-এি ৭ 

অনুলেদ অনুযায়ী মনব িা ী প্রলকৌশলী, সনত্রলকানা েড়ক মবভালগি অনুকূলল  স্তান্তলিি 

প্রস্তাব িাননীয় প্রিানিন্ত্রী েদয় অনুলিাদন প্রদান কলিলছন। 

২৭/১২/২০১৯ মিিাে 

২৮ 
“োলেক েড়ক েংলযাগ প্রকল্প-II: এললঙ্গা- াটিকািরুল-িংপুি ি ােড়ক ৪-সললন 

উন্নীতকিণ” শীষ িক প্রকলল্পি িন্য বগুড়া সিলাি ০৮/োলেক/২০১৯ নম্বি এলএ সকলে 

সিাট ১৩.৫৫৫০ (সতি দশমিক পাঁি পাঁি পাঁি শূন্য) একি ভূমি অমিে ণ েংোন্ত। 

০৯/০১/২০২০ মিিাে 

২৯ 
India-Bangladesh Friendship Pipeline প্রকলল্পি িন্য ০৯/২০১৮-১৯ নম্বি 

এল এ সকলে সিাট ৫১.২৪৩০ (একান্ন দশমিক দুই িাি মতন শূন্য) একি ভূমি অমিে ণ 

েংোন্ত। 

১৮/০১/২০২০ মিিাে 

৩০ 
পাওয়াি েীি সকাম্পামন অব বাংলালদশ (মপমিমেমব) মলোঃ কর্তিক প্রস্তামবত "Power 

Grid Network Strengthening Project" under G2G Finance শীষ িক 

প্রকলল্পি আওতায় উপলকে মনি িালণি িন্য ২৯.৬০ (ঊনমত্রশ দশমিক ছয় শূন্য) একি 

ভূমি অমিে ণ েংোন্ত। 

১৮/০১/২০২০ মিিাে 

৩১ 
“এললঙ্গা- াটিকািরুল-িংপুি ি ােড়ক ৪-সললন উন্নীতকিণ” শীষ িক প্রকলল্পি িন্য ¨ 

বগুড়া সিলাি ০৯/োলেক/২০১৯ নম্বি এলএ সকলেি িাধ্যলি সিাট ১২.৯৭২৫ (বাি 

২৮/০১/২০২০ মিিাে 
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প্রকবল্পর নাি ও ির্রিাণ িাননীয় প্রিানিন্ত্রী 

কর্তিক অনুলিাদলনি 

িার্রখ 

দশমিক নয় োত দুই পাঁি) একি ভূমিি স্থাবি েম্পমত্ত অিমে ণ ম্যানুয়াল, ১৯৯৭-এি ৭ 

অনুলেদ সিাতালবক েড়ক পমিব ন ও ি ােড়ক মবভালগি অনুকূলল  স্তান্তলিি প্রস্তাব 

েংোন্ত। 

৩২ 
India-Bangladesh Friendship Pipeline প্রকলল্পি িন্য ০২/২০১৯-২০ নম্বি 

এল এ সকলে সিাট ১১৮.১৫২৯ (একশত আঠালিা দশমিক এক পাঁি দুই নয়) একি ভূমি 

অমিে ণ েংোন্ত। 

০২/০২/২০২০ মিিাে 

৩৩ 
India-Bangladesh Friendship Pipeline প্রকলল্পি িন্য ০১/২০১৯-২০ নম্বি 

এল এ সকলে সিাট ১৪.২৮৬৪ (সিৌদ্দ দশমিক দুই আট ছয় িাি) একি ভূমি অমিে ণ 

েংোন্ত। 

২৬/০২/২০২০ মিিাে 

৩৪ 
"মকলশািগি সিলাি মিঠািইন উপলিলায় সেনামনবাে স্থাপন" শীষ িক প্রকলল্পি িন্য 

২২৫.৫৪ (দুইশত পঁমিশ দশমিক পাঁি িাি) একি ভূমি অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত 

অনুলিাদন েংোন্ত 

০৭/০৩/২০২০ মিিাে 

৩৫ 
“এললঙ্গা- াটিকািরুল-িংপুি ি ােড়ক ৪-সললন উন্নীতকিণ” শীষ িক প্রকলল্পি িন্য 

বগুড়া সিলাি ০৬/োলেক/২০১৯ নম্বি এল এ সকে সিাট ১৪.২১০০ (সিৌদ্দ দশমিক দুই 

এক শূন্য শূন্য) একি ভূমি অমিে ণ েংোন্ত। 

২৮/০৩/২০২০ মিিাে 

৩৬ 
“এললঙ্গা- াটিকািরুল-িংপুি ি ােড়ক ৪-সললন উন্নীতকিণ” শীষ িক প্রকলল্পি িন্য 

বগুড়া সিলাি ১৮/োলেক/২০১৯ নম্বি এল এ সকলে সিাট ১৩.৯৫৭৫ (সতি দশমিক নয় 

পাঁি োত পাঁি) একি ভূমি অমিে ণ েংোন্ত। 

৩০/০৪/২০২০ মিিাে 

৩৭ 
“এললঙ্গা- াটিকািরুল-িংপুি ি ােড়ক ৪-সললন উন্নীতকিণ” শীষ িক প্রকলল্পি িন্য 

বগুড়া সিলাি ০৬/োলেক/২০১৯ নম্বি এল এ সকলে সিাট ১৩.৬৭ (সতি দশমিক ছয় 

োত) একি ভূমি অমিে ণ েংোন্ত। 

২৮/০৪/২০২০ মিিাে 

৩৮ 
 াওি  এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও িীবনযাত্রাি িান উন্নয়ন প্রকলল্পি” িন্য 

০৫/২০১৬--১৭ নম্বি এল  এ সকলে ৯০.০০ (নিই দশমিক শূন্য শূন্য) একি ভূমি 

অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

১৪/০৬/২০২০ মিিাে 

 

শটর্বল ৪.২৫: সকেীয় ভূমি বিাদ্দ কমিটিি েভায় অনুলিামদত প্রস্তাব েমূ  (অমিে ণ ১ শাোি ব্যবস্থাপনায়) 

েমিক 

নম্বি 

প্রকলল্পি নাি ও পমিিাণ তামিে 

১ ২ ৩ 

১ এশীয়  উন্নয়ন ব্যাাংক (এর্ির্ব), ফরাসী দািা উন্নয়ন সাংস্থা (এএফর্ি), শলাবাল 

এনভায়রনবিন্ট ফযার্সর্লটি (জইএফ) এর আর্থ িক সহায়িায় শগ্রটার ঢাকা 

সাসবটইবনবল আরবান ট্রািবিাট ি (র্বআরটি, গাজীপুর-এয়ারবিাট ি) প্রকবল্পর আওিায় 

গাজীপুর শজলার টঙ্গী থানাধীন িার্ছিপুর শিৌজার আর এস র্বর্ভন্ন দাবগ ০.১৫৮০ 

(শূন্য দশর্িক এক িাঁি আট শূন্য) একর ভূর্ি অর্ধগ্রহণ সাংক্রান্ত। 

২৮/১১/২০১৯ মিস্টাে 

২ িীন সরকাবরর সাবথ সম্পর্দি G to G  সিবিািা স্মারবকর আওিায় নারায়নগি 

শজলার ফতুল্লা থানাধীন ভূইঘর শিৌজার সাইনববাি ি এলাকায় একটি ১৩২/৩৩/১১ শকর্ভ 

র্বদুযৎ উিবকন্দ্র র্নি িাণ লবক্ষয ০.৫৮ (শূন্য দশর্িক িাঁি আট) একর ভূর্ি অর্ধগ্রহবণর 

র্নর্িত্ত শকন্দ্রীয় ভূর্ি বরাি কর্িটির অনুবিাদন সাংক্রান্ত। 

২১/১১/২০১৯ র্িস্ট্াব্দ 

৩ “পুমলশ বুযলিা অব ইনলভমস্টলগশন (মপমবআই) ও মেআইমি নািায়নগি সিলা 

কায িাললয়ি প্রশােমনক ভবন, সফালে িি ব্যািাকে  অন্যান্য স্থাপনা মনি িাণ” প্রকলল্পি িন্য 

১৯/১১/২০১৯ মিস্টাে 
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েমিক 

নম্বি 

প্রকলল্পি নাি ও পমিিাণ তামিে 

১.০০ (এক) একি ভূমি অমিে ণ অনুলিাদন েংোন্ত। 

৪ বি িাি গাি ি ব্যাটামলয়ান (৬৩ মবমিমব) স্থাপলনি িন্য গািীপুি েদি উপলিলািীন 

মবনশয়া কুমড়বামড় সিৌিায় সিাট ২৫.০০ (পঁমিশ দশমিক শূন্য শূন্য) একি ভূমি 

অমিে ণ প্রস্তাব অনুলিাদন েংোন্ত। 

১৯/১১/২০১৯ মিস্টাে 

৫ স্থানীয় েিকাি প্রলকৌশল অমিদপ্তি এি অনুকূলল “লাঙ্গলবন্দ ি ািিী পূন্যস্নান 

উৎেলবি অবকাঠালিা উন্নয়ন প্রকলল্পি িন্য নািায়নগি সিলাি বন্দি থানািীন 

লাঙ্গলবন্দ ও বািপাড়া সিৌিায় আি. এে. মবমভন্ন দালগ সিাট ৬.৭১ একি ভূমি 

অমিে লণি মনমিত্ত সকেীয় ভূমি বিাদ্দ কমিটিি অনুলিাদন েংোন্ত। 

২১/১১/২০১৯ মিস্টাে 

৬ “১১টি িিাণ ি ফায়াি োমভিে ও মেমভল মিলফস সস্টশন স্থাপন” শীষ িক প্রকলল্পি 

আওতায় োিাব-(কামশিপুি) গািীপুি িিাণ ি ফায়াি সস্টশন স্থাপলনি িন্য ০.৮০ একি 

ভূমি অমিে ণ েংোন্ত। 

১৭/১১/২০১৯ মিস্টাে 

৭ ইন্ডামিয়াল পুমলশ স িলকায়াট িাে ি, ঢাকা এি প্রশােমনক ভবন, সট্রমনং সেোি, প্রমশেণ 

িাঠ, িিমিটমি ও  সফালে িি ব্যািাকে  অন্যান্য স্থাপনা মনি িালণি ললেয  ঢাকা সিলাি 

মেললেত থানািীন ডুিনী ও িস্তুল সিৌিাি ৫.০০(পাঁি) একি ভূমি অমিে লণি ললেয 

পিবতী কায িেি ে লণি িন্য েকল কাগিপত্র মনলদ িশেলি এতৎেলঙ্গ সপ্রিণ কিা 

 ললা। 

২৬/১২/২০১৯ মিস্টাে 

৮ ঢাকা সিলাি সিিিা থানািীন আমুমলয়া ৭০৭,৭০৮, ৭১৬ ও ৭১৭ নম্বি দালগি িমি বাদ 

মদলয় ৭০৯ নম্বি দালগি ০.১৬০০ একি, ৭১০ নম্বি দালগি ০.২০৭০ একি, ৭১১ নম্বি 

দালগি ০.১৬০০ একি, ৭১২ নম্বি দালগি ০.৩৩৩০ একি, ৭১৩ নম্বি দালগি ০.০৮০০ 

একি, ৭১৪ নম্বি দালগি ০.১৬০০ একি, ৭১৫ নম্বি দালগি ০.১৬০০ একি, ৭১৮ নম্বি 

দালগি ০.৩৮৪০ একি, ৭১৯ নম্বি দালগি ০.৩৮৫০ একি ও ৭২১ নম্বি দালগি ০.২৪১০ 

একি সিাট ২.২৭০০ একি ভূমি অমিে ণ েংোন্ত। 

৩১/১২/২০১৯ মিস্টাে 

৯ “ঢাকা শ ি েমন্নকটবতী এলাকায় ১০টি েিকামি িাধ্যমিক মবযালয় স্থাপন” শীষ িক 

প্রকলল্পি আওতায় ঢাকা সিলাি োভাি উপলিলাি মবলািামলয়া সিৌিায় একটি েিকামি 

িাধ্যমিক মবযালয় স্থাপলনি িন্য ২.০০ (দুই দশমিক শূন্য শূন্য) একি ভূমি অমিে ণ 

েংোন্ত। 

২১/০৭/২০২০ মিস্টাে 

১০ “ঢাকা শ ি েমন্নকটবতী এলাকায় ১০ টি েিকামি িাধ্যমিক মবযালয় স্থাপন” শীষ িক 

প্রকলল্পি আওতায় ঢাকা সিলাি মেললেত থানািীন সিায়ািো ািা সিৌিায় ১টি 

েিকামি িাধ্যমিক মবযালয় স্থাপলনি ললেয ২.০০ (দুই দশমিক শূন্য শূন্য) একি ভূমি 

অমিে ণ েংোন্ত। 

২১/০৭/২০২০ মিস্টাে 

১১ ""ঢাকা শ ি েমন্নকটবতী এলাকায় ১০টি েিকািী িাধ্যমিক মবযালয় স্থাপন” শীষ িক 

প্রকলল্পি আওতায় ১টি েিকািী িাধ্যমিক মবযালয় স্থাপলনি ললেয নািায়ণগি সিলাি 

মেমিিগি থানািীন িালকুমড় সিৌিায় ২.০০ (দুই দশমিক শূন্য শূন্য) একি ভূমি 

অমিে ণ েংোন্ত। 

২১/০৭/২০২০ মিস্টাে 
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শটর্বল ৪.২৬: িাননীয় প্রিানিন্ত্রী কর্তিক অনুলিাদলনি িাধ্যলি  অমিে লণি িন্য অনুলিাদনকৃত (অমিে ণ ২ 

শাোি ব্যবস্থাপনায়) 

ক্রর্িক 

নম্বর 

প্রকবল্পর নাি ও ির্রিাণ িাননীয় প্রিানিন্ত্রী কর্তিক 

অনুলিাদলনি িার্রখ 

১ ২ ৩ 

১ “আলনায়ািা-সফৌিদাি াট গ্যাে  েঞ্চালন পাইপলাইন  মনি িাণ”  শীষ িক প্রকল্প (মেটি 

কলপ িালিশন অংশ) এি িন্য ১৫/২০১৭-১৮ নম্বি এল এ সকলে ২৪.৪৩৫১  (িমিশ  

দশমিকিাি  মতন পাঁি এক) একি ভূমি  স্থাবি  েম্পমত্ত  অমিে ণ ও  হুকুিদেল আইন, 

২০১৭-এি ৬ (১) িািা   সিাতালবক অমিে লণি  প্রস্তাব চূড়ান্ত  অনুলিাদন েংোন্ত। 

১৭/০৮/২০১৯ 

২ “বঙ্গবন্ধু  সিমিলকল  কললি ও  ােপাতাল, সুনািগি”  শীষ িক  প্রকলল্পি িন্য 

১৩/১৮-১৯ নম্বি এল এ সকলে ৩৫.০০ (পঁয়মত্রশ  দশমিক শূন্য শূন্য) একি  ভূমি স্থাবি 

েম্পমত্ত অমিে ণ ও হুকুিদেল  আইন, ২০১৭ এি ৬(১) িািা সিাতালবক অমিে লণি 

প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

 

৩ “ইনস্টললশন  অব মেলঙ্গল  পলয়ে মুমিং (এেমপএি) উইথ িাবল পাইপ  লাইন” 

শীষ িক প্রকলল্পি  িন্য ০৯/১৭-১৮ নম্বি এল এ সকলে ২৭.১৭৭৫ (োতাশ দশমিক এক 

োত োত পাঁি)  একি ভূমি স্থাবি েম্পমত্ত অমিে ণ ও হুকুি দেল আইন, ২০১৭-এি ৬ 

(১) িািা সিাতালবক অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

২৭/০৮/২০১৯ 

৪ পায়িা বন্দলিি োলথ িাতীয় ি ােড়লকি েংলযাগ ০৪ (িাি) সলন মবমশি িাস্তাি মবমভন্ন 

অংলশ ইোিলেকশন মনি িাণ ও েম্প্রোিলণি  মনমিত্ত ০১/১৮-১৯ নম্বি এল এ সকলে 

৩৭.৪৭  ( োইমত্রশ  দশমিক িাি  োত)  একি  ভূমি  স্থাবি েম্পমত্ত  অমিে ণ ও  

হুকুিদেল  আইন, ২০১৭-এি ৬ (১) িািা সিাতালবক  অমিে লণি  প্রস্তাব চূড়ান্ত 

অনুলিাদন েংোন্ত। 

২৭/০৮/২০১৯ 

৫ পায়িা বন্দলিি সকাল টামি িনাল মনি িালণি মনমিত্ত ০৩/২০১৮-১৯ নম্বি এল এ সকলে 

৩৪৩.২৮ (মতনশত সততামেশ  দশমিক দুই আট) একি ভূমি স্থাবি েম্পমত্ত অমিে ণ ও  

হুকুিদেল  আইন, ২০১৭-এি ৬ (১) িািা  সিাতালবক  অমিে লণি  প্রস্তাব চূড়ান্ত 

অনুলিাদন েংোন্ত। 

০৫/০৯/২০১৯ 

৬ “কণ িফুলী নদীি তললদলশ বহুললন েড়ক টালনল  মনি িাণ” শীষ িক প্রকলল্পি  িন্য 

০৪/২০১৮-১৯ নম্বি এল এ সকলে িট্টোি সিলায় ০.৫০৫০ একি  ভূমি স্থাবি েম্পমত্ত 

অমিে ণ ও  হুকুিদেল  আইন, ২০১৭-এি ৬ (১) িািা  সিাতালবক  অমিে লণি  প্রস্তাব 

চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

০৪/০৯/২০১৯ 

৭ পায়িা বন্দলিি  োলথ িাতীয়  ি ােড়লকি  েংলযাগ ০৪(িাি) সলন মবমশি  িাস্তাি 

মবমভন্ন  অংলশ ইোিলেকশন  মনি িাণ ও েম্প্রোিলণি  মনমিত্ত ০২/২০১৮-১৯ নম্বি এল এ 

সকলে ০৭.৯৮ (শূন্য োত দশমিক নয় আট) একি ভূমি স্থাবি েম্পমত্ত  অমিে ণ ও  

হুকুিদেল আইন,     ২০১৭-এি ৬ (১) িািা সিাতালবক  অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত 

অনুলিাদন েংোন্ত। 

০৪/০৫/২০১৯ 

৮ পটুয়াোলী সিলাি  কলাপাড়া-বামলয়াতলী গঙ্গািমত েড়লক বড়  বামলয়াতলী  

আন্ধ্ািিামনক নদীি উপি ৬৭৭.০০ মি.দীঘ ি Pre-Stressed Girder 

Bridge মনি িাণ প্রকলল্পি  Access Road মনি িালণি  িন্য ১৭/২০১৭-১৮ নম্বি 

এল এ সকলে  ৩৩.৫৯৯৬  (সতমত্রশ  দশমিক পাঁি নয় নয় ছয়) একি ভূমি স্থাবি েম্পমত্ত 

অমিে ণ ও হুকুিদেল আইন, ২০১৭-এি ৬ (১) িািা সিাতালবক  অমিে লণি প্রস্তাব 

চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

১৮/০৯/২০১৯ 



 

85 

ক্রর্িক 

নম্বর 

প্রকবল্পর নাি ও ির্রিাণ িাননীয় প্রিানিন্ত্রী কর্তিক 

অনুলিাদলনি িার্রখ 

৯ “সনায়াোলী সিলাি  ামতয়া ও মনঝুি বীলপ পয িটন সকে মনি িাণ” শীষ িক  প্রকলল্পি িন্য 

১১/২০১৮-১৯ নম্বি এল এ সকলে ৩০.৯৫ (মত্রশ দশমিক নয় পাঁি) একি ভূমি স্থাবি 

েম্পমত্ত অমিে ণ ও হুকুি দেল আইন, ২০১৭-এি ৬ (১) িািা  সিাতালবক অমিে লণি  

প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

০২/১০/২০১৯ 

১০ 
“সশওলা  স্থলবন্দি  উন্নয়ন” শীষ িক প্রকলল্পি  িন্য ০৫/২০১৮-১৯ নম্বি এল এ সকলে 

২২.০২ (বাইশ দশমিক শূন্য  দুই)  একি  ভূমি স্থাবি  েম্পমত্ত অমিে ণ ও হুকুি দেল 

আইন, ২০১৭- এি ৬ (১) িািা সিাতালবক অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

১৬/১০/২০১৯ 

১১ “১,২০০ সিগাওয়াট  আল্ট্রাসুপাি  মেটিকযাল  সকাল  ফায়াি ি  পাওয়াি  প্ল্াে” 

মনি িালণি  িন্য ০৩/২০১৮-১৯ নম্বি এল এ সকলে ১,৩৫০.০৪১৪ (এক   ািাি মতনশত 

পঞ্চাশ  দশমিক শূন্য িাি  এক িাি) একি  ভূমি  স্থাবি  েম্পমত্ত অমিে ণ ও হুকুি 

দেল  আইন, ২০১৭-এি ৬ (১) িািা সিাতালবক অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন 

েংোন্ত। 

১৭/১০/২০১৯ 

১২ 
 “িম ষ উন্নয়ন (২য় পয িায়)” শীষ িক প্রকলল্পি  আওতায়  েিকািী িম ষ প্রিনন ও উন্নয়ন 

োিাি স্থানান্তি / পুনোঃমনি িাণ / মনি িাণে  বমি িতকিলণি  ললেয ০৯/২০১৮-১৯ নম্বি এল 

এ সকলে ১৯.১০ (ঊমনশ দশমিক এক শূন্য) একি  ভূমি স্থাবি েম্পমত্ত অমিে ণ ও 

হুকুিদেল আইন, ২০১৭- এি ৬ (১) িািা  সিাতালবক অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত 

অনুলিাদন েংোন্ত। 

২৩/১০/২০১৯ 

১৩ “Coastal Embankment Improvement Project, phase, 

patuakhali –1 (CEIP-1)”  শীষ িক  প্রকলল্পি  আওতায় পটুয়াোলী সিলাি 

কলাপাড়া  উপলিলাস্থ  সপাল্ডাি নম্বি ৪৩/২ মে এি বন্যা মনয়ন্ত্রণ বাঁি মনি িাণ, পুনব িােন ও 

সিগুললটি মনি িালণি ললেয ২২/২০১৭-১৮ নম্বি এল এ সকলে ০.১৪৫০  একি  ভূমি  

স্থাবি  েম্পমত্ত  অমিে ণ ও হুকুিদেল আইন, ২০১৭- এি ৬ (১) িািা সিাতালবক 

অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

১২/১২/২০১৯ 

১৪ 
বঙ্গবন্ধু সশে মুমিব মশল্প নগি এি অন্তভু িক্ত “মিিেিাই অথ িননমতক অঞ্চল স্থাপন” 

শীষ িক প্রকলল্পি িন্য ০৯/২০১৮-১৯ নম্বি এল এ সকলে সিাট ২৬৭.০৩ একি  ভূমি স্থাবি  

েম্পমত্ত  অমিে ণ ও হুকুিদেল আইন, ২০১৭- এি ৬ (১) িািা সিাতালবক অমিে লণি 

প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

১২/১২/২০১৯ 

১৫ “Coastal Embankment Improvement Project, phase, 

Patuakhali –1 (CEIP-1)”  শীষ িক  প্রকলল্পি আওতায় পটুয়াোলী সিলাি 

কলাপাড়া উপলিলাস্থ সপাল্ডাি নম্বি ৪৮ এি পামন মনষ্কাশন  স্লুইে মনি িালণি মনমিলত্ত 

০৩/২০১৯-২০ নম্বি এল এ সকলে ০.৪২ একি ভূমি স্থাবি েম্পমত্ত অমিে ণ ও হুকুিদেল 

আইন, ২০১৭- এি ৬ (১) িািা সিাতালবক অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

১২/১২/২০১৯ 

১৬ “বানিয়াি াট-স াঁয়ালকা-ফটিকছমড়  েড়ক েম্প্রোিণ (১ি প্রস্তাব)” শীষ িক  প্রকলল্পি  

িন্য ২৪/২০১৭-১৮ নম্বি এল এ সকলে ২৯.৪৪৯১ (ঊনমত্রশ দশমিক িাি িাি নয় এক) 

একি ভূমি অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

           ৩০/১২/২০১৩ 

১৭ “পটুয়াোলী ১৩২০ সিগাওয়াট সুপাি থাি িল পাওয়াি প্ল্াে”  প্রকলল্পি িন্য 

১৩/২০১৭-১৮ নম্বি এল এ সকলে সিাট ৩৯৪.৫২৫ একি  ভূমি  অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত 

৩১/১২/২০১৯ 
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অনুলিাদন েংোন্ত। 

১৮ “িীিেিাই অথ িননমতক অঞ্চল স্থাপন” শীষ িক প্রকলল্পি িন্য ১৩/২০১৭-১৮ নম্বি এল 

এ সকলে দমেণ িঘামদয়া সিৌিায় ৬৩৬.৫৬৫০ একি ভূমি অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত 

অনুলিাদন েংোন্ত। 

০৮/০১/২০২০ 

১৯ 
পটুয়াোলী সিলািীন কলাপাড়া উপলিলায় পায়িা েমুদ্র্ বন্দলিি  প্রথি টামি িনাল েংলযাগ 

েড়ক, সেতু, সভম লকল ওলয়টিং টামি িনালে  আনুষমঙ্গক সুমবিামদ মনি িালণি িন্য 

০৬/২০১৮-১৯ নম্বি এল এ সকলে ৩৩৫.০২৫ একি ভূমি অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত 

অনুলিাদন েংোন্ত। 

০২/০২/২০২০ 

২০ 
িট্টোি সিলাি পটিয়া  উপলিলািীন “িামলয়ািা-বাঁকোইন-ভান্ডািগাঁও বন্যা  মনয়ন্ত্রণ, 

মনষ্কাশন ও সেি (২য় পয িায়)” শীষ িক প্রকলল্পি  িন্য ২০/২০১৫-১৬ নম্বি এল এ সকলে 

২০.১০ একি  ভূমি অমিে লণি  প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

০২/০২/২০২০ 

২১ “কুমিো (টিছি িীি)-সনায়াোলী  (সবগিগি) আঞ্চমলক ি ােড়ক ৪ সললন 

উন্নীতকিণ” শীষ িক প্রকলল্পি িন্য ২১/২০১৮-১৯ নম্বি এল এ সকলে সিাট ২৭.২৩৭৫ 

একি  ভূমি অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

১৭/০৬/২০২০ 

২২ 
পটুয়াোলী সিলািীন  কলাপাড়া  উপলিলায়  পায়িা বন্দি মনি িালণি  িন্য ০৪/২০১৮-১৯ 

নম্বি এল এ সকলে সিাট ৮৪২.৩৮ একি ভূমি অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন 

েংোন্ত। 

১১/০৩/২০২০ 

২৩ “পায়িা বন্দলিি িন্য প্রলয়ািনীয় সিটি, ইয়াি ি, কি িকতিা / কি িিািীলদি আবােন ও 

আনুষামঙ্গক অবকাঠালিা  মনি িাণ” শীষ িক  প্রকলল্পি  িন্য ১৪/২০১৯-২০ নম্বি এল এ 

সকলে ৭৬.৩২ (মছয়াত্তি দশমিক মতন দুই)  একি  ভূমি অমিে ণ। 

৩০/০৪/২০২০ 

২৪ “খুলনা শ লি পয়োঃমনষ্কাশন ব্যবস্থা  উন্নয়ন ও পুনব িােন” শীষ িক প্রকলল্পি  আওতায় 

পয়োঃমনষ্কাশন ব্যবস্থা মনি িালণি মনমিত্ত ১১/১৮-১৯ নম্বি এল এ সকলে ২২.০০ একি ভূমি 

অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

২৪/০৩/২০২০ 

২৫ “কুমিো (টিছি িীি)-সনায়াোলী  (সবগিগি) আঞ্চমলক ি ােড়ক ৪ সললন 

উন্নীতকিণ” শীষ িক প্রকলল্পি িন্য ১৩/১৮-১৯ নম্বি এল এ সকলে ৭.১৯ একি  ভূমি 

অমিে লণি প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুলিাদন েংোন্ত। 

২৪/০৬/২০০ 

শটর্বল ৪.২৭: সকেীয় ভূমি বিাদ্দ কমিটিি েভায় অনুলিামদত প্রস্তাব েমূ  (অমিে ণ ২ শাোি ব্যবস্থাপনায়) 

ক্রর্িক 

নম্বর 

প্রকবল্পর নাি ও ির্রিাণ িার্রখ 

১ ২ ৩ 

১ িট্টোি সিলাি   ামলশ ি থানাি  অন্তগ িত  উত্তি  ামলশ ি সিৌিায় “পূব িাঞ্চলীয় েীি 

সনটওয়ালকিি পমিবি িন এবং েিতাবি িন প্রকল্প” এি আওতািীন “আনন্দবািাি 

১৩২/৩৩ সকমভ মিআইএে েীি উপলকে” মনি িালণি লেয ১৫.০০ (পলনি) একি ভূমি 

অমিে লণি প্রস্তাব সকেীয় ভূমি বিাদ্দ কমিটিি েভায় অনুলিাদন েংোন্ত। 

১২/০৩/২০২০  
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ক্রর্িক 

নম্বর 

প্রকবল্পর নাি ও ির্রিাণ িার্রখ 

২ খুলনা সিলাি লবনিিা থানািীন সিৌিায় বাংলালদশ স্কুল অব লমিমস্টকে এন্ড 

ম্যালনিলিে  (সোলাি) েম্প্রোিণ শীষ িক প্রকল্প বাস্তবায়লনি ললেয ২.৬৬ (দুই দশমিক 

ছয় ছয়) একি ভূমি অমিে লণি প্রস্তাব সকেীয় ভূমি বিাদ্দ কমিটিি েভায় অনুলিাদন 

েংোন্ত। 

১২/০৩/২০২০ 

৩ খুলনা সিলাি  মদঘমলয়া উপলিলািীন (সিলট্রা োমলশপুি থানা) বয়িা সিৌিায় বাংলালদশ 

েিকামি কি ি কমিশন  েমিবাললয়ি ৭টি  আঞ্চমলক কায িালয় প্রমতষ্ঠাে   েেিতা 

বৃমিকিণ” শীষ িক প্রকলল্পি আওতায় বাংলালদশ েিকামি  কি ি কমিশন েমিবাললয়ি 

খুলনা আঞ্চমলক কিলপ্ল্ক্স মনি িালণি ললেয ০.৩৭৫০ (শূন্য  দশমিক মতন োত পাঁি শূন্য) 

একি ভূমি অমিে লণি প্রস্তাব সকেীয় ভূমি বিাদ্দ কমিটিি েভায় অনুলিাদন েংোন্ত। 

১২/০৩/২০২০  

৪ বাংলালদশ েিকািী কি ি কমিশন েমিবাললয়ি ৭টি আঞ্চমলক কায িালয় প্রমতষ্ঠাে  

েেিতা বৃমিকিণ”  প্রকলল্পি আওতায় মব মপ এে মে েমিবাললয়ি আঞ্চমলক কায িালয় 

কিলপ্ল্ক্স মনি িাণ প্রকলল্পি আওতািীন বমিশাল মেটি কলপ িালিশন এলাকাি সি এল ১৩ 

নম্বি ইছাকাঠি সিৌিায় ০.৪০ একি ভূমি অমিে লণি প্রস্তাব সকেীয় ভূমি  বিাদ্দ কমিটিি 

েভায় অনুলিাদন েংোন্ত। 

১২/০৩/২০২০ 

৫ খুলনা সিলাি মদঘমলয়া উপলিলািীন িালয়িি ল সিৌিায় িমলল েিমণি সশষ অংলশ ৪৬ 

ফুট িাস্তাটি ৮০ ফুলট  প্রশস্তকিলণি  িন্য ০.৩৮৫০ (শূন্য  দশমিক  মতন আট  পাঁি শূন্য) 

একি ভূমি অমিে লণি প্রস্তাব সকেীয় ভূমি  বিাদ্দ কমিটিি েভায় অনুলিাদন েংোন্ত। 

০১/১০/২০১৯ 

৬ খুলনা  শ লিি  িলাবিতা দূিীকিলণ সরলনি  ব্যবস্থাি উন্নয়ন শীষ িক প্রকলল্পি  আওতায় 

সেত্রোমল  োললি  দমেণপ্রান্ত  লত  িাথাভাঙ্গা ২নং স্লুইি সগট োল পয িন্ত েংলযাগ সরন 

মনি িালণি িন্য ০.৬৪ একি ভূমি অমিে লণি প্রস্তাব সকেীয়  ভূমি  বিাদ্দ কমিটিি েভায় 

অনুলিাদন েংোন্ত। 

০৭/১০/২০২০ 

৭ খুলনা শ লিি িলাবিতা দূিীকিলণ সরলনি ব্যবস্থাি উন্নয়ন শীষ িক প্রকলল্পি  আওতায় 

সরন মনি িালণি িন্য ৩.৮৩০৫ একি ভূমি অমিে লণি প্রস্তাব সকেীয় ভূমি  বিাদ্দ 

কমিটিি েভায় অনুলিাদন েংোন্ত। 

০৭/১০/২০২০ 
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৪.৮ উন্নয়ন 

বতিিান েিকাি ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুমনকায়লন তথা মিমিটাইলিশলন দৃঢ় প্রমতজ্ঞাবি। এই িটিল এবং 

গুরুেপূণ ি কি ি েম্পাদলন ভূমি িন্ত্রণালয় সবশ মকছু উন্নয়নমূলক কি িকান্ড  ালত মনলয়লছ। ভূমি িন্ত্রণালয় ভূমি 

ব্যবস্থাপনালক আধুমনক ও যুলগাপলযাগী কিাি মনমিত্ত মবমভন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কিলছ। িলমত ২০১৯-২০ অথ ি 

বছলি বাস্তবায়নািীন প্রকল্পেমূ  মনম্নরূপ: (সকাটি টাকায়)  

শটর্বল ৪.২৮: ২০২০-২১ অথ ি বছবর বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ ও প্রকল্প ব্যয় 

ক্রর্িক প্রকবল্পর নাি ও বাস্তবায়নকাল প্রকল্প ব্যয়  

(প্র:সা:) 

আরএর্ির্িবি 

বরাি  

(প্র:সা:) 

১ গুেোি-২য় পয িায় (ক্লাইলিট মভকটিিে মি যামবলললটশন) প্রকল্প (১ি 

েংলশামিত) (অবটাবর ২০১৫ হবি জুন ২০২১) 

৯৪১.৮১৩০ 

(-) 

৩৭.০০ 

(-) 

২ র্ির্জটাল িির্িবি ভূর্ি জর্রি, শরকি ি প্রণয়ন ও সাংরক্ষণ প্রকল্প (১ি 

ি িায়োঃ Computerization of Existing Mouza 

Maps and Khatians) (২য় সাংবশার্ধি) (জুলাই ২০১২ হবি 

জুন ২০২০) 

৯২.৭৭৭৩ 

(-) 

১০.০০ 

(-) 

৩ িি সিলভলপলিে এন্ড সেলটললিে প্রলিট-মিমিং (মেমিএেমপ-মিমিং) 

(ভূমি িন্ত্রণাললয়ি অংশ) (জুলাই ২০১৯ হবি জুন ২০২২) 

১০.৯৪৪২ 

(৭.৮৭৭১) 

৩.৮৮ 

(৩.০৯) 

৪ উপলিলা ও ইউমনয়ন ভূমি অমফে মনি িাণ (৬ষ্ঠ পব ি) প্রকল্প (১ি 

েংলশামিত) (জুলাই ২০১৪ হবি জুন ২০২১) 

৭৪৬.৭৮০২ ১৯০.৪৫ 

৫ ভূমি ভবন কিলপ্ল্ক্স মনি িাণ (১ি েংলশামিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হবি 

র্িবসম্বর ২০২০) 

১৮৪.০৪২৩ 

(-) 

৩৪.৭৮ 

(-) 

৬ েিে সদলশ শ ি ও ইউমনয়ন ভূমি অমফে মনি িাণ প্রকল্প (১ি 

েংলশামিত) (জুলাই ২০১৬ হবি জুন ২০২১) 

৭১৫.৪৭০০ 

(-) 

১৬০.০০ 

(-) 

৭ মিমিটাল পিমতলত ভূমি িমিলপি িাধ্যলি ৩টি মেটি কলপ িালিশন, ১টি 

সপৌিেভা এবং ২টি োিীণ উপলিলায় মিমিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পিমত 

স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ হবি র্িবসম্বর ২০২১) 

৩৫১.৮৬২২ 

(২৮১.০৩২৬) 

৭২.৭৫ 

(৭০.০০) 
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িাট ি ৪.৭: ২০১৯-২০ অথ ি বছলি বাস্তবায়নািীন প্রকল্পেমূ  ও প্রকল্প ব্যলয়ি তুলনা 

 

 

 

৪.৮.১ অননুবিার্দি নতুন প্রকবল্পর িার্লকা 

২০১৯-২০ অথ ি বছলি িলিান প্রকলল্পি পাশাপামশ বাংলালদশ েিকালিি ৭ি পঞ্চবামষ িকী পমিকল্পনা 

(২০১৬-২০), সপ্রমেত পমিকল্পনা (২০১০-২০২১), সিিা প্ল্যান ২১০০, িন্ত্রণাললয়ি মভশন ও মিশন এবং 

কযামবলনট মিমভশলনি োলথ েম্পামদত বামষ িক কি িেম্পাদন র্চমক্ত বাস্তবায়লনি মনমিত্ত ২০১৯-২০ অথ ি বছলিি 

আিএমিমপলত ৭টি প্রকল্প অন্তভু িক্ত িলয়লছ। সেটি মভমত্তক িলিান এ প্রকল্পেমূল ি তামলকা মনম্নরূপ:  

(ক) শসটর: িল্লী উন্নয়ন ও িল্লী প্রর্িষ্ঠান 

১। ভূর্ি ব্যবস্থািনা অবটাবিশন প্রকল্প। 

২। র্ির্জটাল িির্িবি ভূর্ি জর্রি করার জন্য ভূর্ি শরকি ি ও জর্রি অর্ধদপ্তবরর র্ির্জটাল জর্রি 

ির্রিালনার সক্ষিিা বৃর্িকরণ প্রকল্প। 

(খ) শসটর: িার্ন সম্পদ 

১। শিৌজা ও েট র্ভর্ত্তক জািীয় র্ির্জটাল ভূর্ি শজার্নাং প্রকল্প। 

(গ) শসটর : শভৌি ির্রকল্পনা, িার্ন সরবরাহ  ও গৃহায়ন 

১। ঢাকা িহানগরীর র্ছন্নমূল বর্স্তবাসী ও র্নের্বত্তবদর বহুিল র্বর্শষ্ট ভববন পুনব িাসন (২য় ি িায়) প্রকল্প 

২। ভূর্ি শরকি ি ও জর্রি অর্ধদপ্তর, ঢাকা শসবটলবিন্ট, র্দয়ারা শসবটলবিন্ট এবাং শসবটলবিন্ট শপ্রবসর  

৩। কি িকিিা/কি িিারীবদর জন্য নতুন আবার্সক ভবন র্নি িাণ প্রকল্প 

৪। উপলিলা/োলকিল ভূমি অমফেেমূল  স্থামপত সিকি ি রুিেমূ  েংস্কাি, েম্প্রোিণ ও আধুমনকায়ন প্রকল্প  

৫। সিলা প্রশােলকি কায িাললয় স্থামপত সিকি ি রুিেমূ  েংস্কাি, েম্প্রোিণ ও আধুমনকায়ন প্রকল্প। 

 

30.90%

3.00%

0.40%

24.50%

6.00%

23.50%

11.60%
গুচ্ছগ্রাম-২য় ির্ িায় 

তর্তজর্াল িদ্ধতিবি ভূতম জতরি, শরকর্ ি 

প্রণয়ন ও সংরিণ প্রকল্প 

ির শর্বভলিবমন্ট এন্ড শসবর্লবমন্ট 

প্রবজক্ট-তেতজং 

উিবজলা ও ইউতনয়ন ভূতম অতফস 

তনম িাণ

ভূতম ভবন কমবেক্স তনম িাণ

সমগ্র শদবে েহর ও ইউতনয়ন ভূতম 

অতফস তনম িাণ প্রকল্প

তর্তজর্াল ভূতম ব্যবস্থািনা িদ্ধতি স্থািন 

প্রকল্প
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৪.৮.১ ২০২০-২১ অথ ি বছলি একলনলক অনুলিামদত প্রকল্প: 

১. ভূমি ব্যবস্থাপনা অলটালিশন প্রকল্প: 

ভূমি িন্ত্রণাললয়ি আওতায় ভূমি েংস্কাি সবাি ি, ভূমি আপীল সবাি ি, ভূমি সিকি ি ও িমিপ অমিদপ্তি 

এবং ভূমি প্রশােন প্রমশেণ সকে কর্তিক “ভূমি ব্যবস্থাপনা অলটালিশন” শীষ িক প্রকল্পটি বাস্তবায়লনি প্রস্তাব 

কিা  লয়লছ। গত ১৪/০৭/২০২০ তামিলে পমিকল্পনা কমিশলন অনুমষ্ঠত একলনক েভায় িাননীয় প্রিানিন্ত্রী 

কর্তিক "ভূমি ব্যবস্থাপনা অলটালিশন” শীষ িক প্রকল্পটি অনুলিামদত  লয়লছ। এ প্রকলল্পি বাস্তবায়নকাল জুলাই 

২০২০  লত জুন ২০২৫ পয িন্ত মনি িািণ কিা  লয়লছ এবং সিাট প্রাক্কমলত ব্যয় ১,১৯৭.০৩ সকাটি টাকা। 

২. মিমিটাল পিমতলত ভূমি িমিপ কিাি িন্য ভূমি সিকি ি ও িমিপ অমিদপ্তলিি পমিিালনা েেিতা 

শমক্তশালীকিণ প্রকল্প: 

এ প্রকলল্পি িাধ্যলি (ক) পটুয়াোলী সিলাি ৮টি এবং বিগুনা সিলাি ৬টি ে  ১৪টি উপলিলাি 

মিমিটাল সিৌিাম্যাপ ও েমতয়ান প্রস্তুত কিা; (ে) ৩টি পাব িতয সিলা বালদ ৬১টি সিলায় ৪৭০টি উপলিলায় 

েকল আিএে েমতয়ান, সিৌিাম্যাপ স্কযামনং, সস্কমলং, সভটিাইমিং, মিইওলিটিক োলভি এি িাধ্যলি 

মিওলিফালিনমেং কলি মিমিটাল সিৌিাম্যাপ প্রস্তুত কিা; (গ) Digital Land Surveying System 

(DLSS) প্রমতষ্ঠা কিা; এবং (ঘ) ৪০ িন ToT এবং ২১৭১ িন কি িকতিা কি িিািীলক প্রমশেণ প্রদান কিাি 

প্রস্তাব কিা  লয়লছ। গত ১৪/০৭/২০২০ তামিলে পমিকল্পনা কমিশলন অনুমষ্ঠত একলনক েভায় িাননীয় 

প্রিানিন্ত্রী কর্তিক "মিমিটাল পিমতলত ভূমি িমিপ কিাি িন্য ভূমি সিকি ি ও িমিপ অমিদপ্তলিি পমিিালনা 

েেিতা শমক্তশালীকিণ” শীষ িক প্রকল্পটি অনুলিামদত  লয়লছ। এ প্রকলল্পি বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০২০  লত 

জুন ২০২৫ পয িন্ত মনি িািণ কিা  লয়লছ এবং সিাট প্রাক্কমলত ব্যয় ১২১২.৫৪৮৬ সকাটি টাকা। প্রস্তামবত এ 

প্রকলল্পি প্রকল্প এলাকা ম লেলব োিালদলশ ৪৫৯টি ও ঢাকা ি ানগিীি ১১টিে  সিাট ৪৭০টি উপলিলা (৩টি 

পাব িতয সিলা, এযাকলেে টু ল্যান্ড প্রকল্প, ইমিমেএফ প্রকল্প, পলাশ ও োভাি উপলিলা ব্যতীত) উলেে কিা 

 লয়লছ। ভূর্ি িন্ত্রণালবয়র আওিায় র্বগি ৫ বছবর বার্ষ িক উন্নয়ন কি িসূর্ির আওিায় বরাি ও ব্যবয়র 

তুলনামূলক র্িত্র মনম্নরূপ: 

শটর্বল ৪.২৯: র্বগি ৫ বছবর বার্ষ িক উন্নয়ন কি িসূর্ির আওিায় বরাি ও ব্যয় 

ক্র. নাং অথ ি বছর আরএর্ির্ি বরাি (বকাটি টাকা) ব্যয় ও শিকরা হার (বকাটি টাকা) 

র্জওর্ব প্রকল্প 

সাহায্য 

শিাট র্জওর্ব প্রকল্প সাহায্য শিাট 

১ ২০১৫-১৬ ৯২.৯২ ৪৮.৭০ ১৪১.৬২ ৮৬.১০ 

(৯২.৬৬%) 

১৭.৭০ 

(৩৬.৩৬%) 

১০৩.৮০ 

(৭৩.৩০%) 

২ ২০১৬-১৭ ২৬৬.৮

৮ 

৮৭.৭৪ ৩৫৪.৬২ ২৫৮.৫১ 

(৯৬.৮৬%) 

৯২.০৬ 

(১০৪.৯২%) 

৩৫০.৫৭ 

(৯৮.৮৬%) 

৩ ২০১৭-১৮ ৭৬৯.৪২ ০.২২ ৭৬৯.৬৪ ৬৩৩.১৪০১  

(৮২.২৯%) 

০.২১৯৮ 

(১০০%) 

৬৩৩.৩৫৯৯ 

(৮২.২৯%) 

৪ ২০১৮-১৯ ৪৭৭.২৪ - ৪৭৭.২৪ ৩৯১.০৩ 

(৮১.৯৪%) 

- ৩৯১.০৩ 

(৮১.৯৪%) 

৫ ২০১৯-২০ ৪৩৫.৭৭ ৭৩.০৯ ৫০৮.৮৬ ৩৬১.৭৯ 

(৮৩.০২%) 

- ৩৬১.৭৯ 

(৭১.১০%) 
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িাট ি ৪.৮: মবগত ৫ বছলি বামষ িক উন্নয়ন কি িসূমিি আওতায় বিাদ্দ ও ব্যলয়ি তুলনামূলক  াি 

 

 

 

২০১৯-২০ অথ ি বছলি ভূমি িন্ত্রণাললয় বামষ িক উন্নয়ন কি িসূমিি (আিএমিমপ) আওতায় ৫০৮.৮৬ সকাটি 

টাকা বিাদ্দ মছল। এি িলধ্য মিওমব োলত ৪৩৫.৭৭ সকাটি টাকা এবং প্রকল্প ো াে োলত ৭৩.০৯ সকাটি 

টাকা। উক্ত বিাদ্দকৃত অলথ িি িলধ্য জুন’২০ পয িন্ত ৩৬১.৭৯ সকাটি টাকা ব্যয়  লয়লছ যা সিাট বিালদ্দি 

৭১.১০%। বিাদ্দকৃত েকল অথ িই মিওমব োত  লত ব্যয় কিা  লয়লছ। 

শটর্বল ৪.৩০: ২০১৯-২০ অথ ি বছবরর সাংবশার্ধি বার্ষ িক উন্নয়ন কি িসূর্িবি অন্তভু িক্ত প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন 

অগ্রগর্ি 

ক্রর্িক 

প্রকবল্পর নাি (বাস্তবায়ন কাল) 

প্রকল্প ব্যয় 

২০১৯-২০ অথ ি 

বছবরর 

আিএমিমপ-সত 

বরাি 

২০১৯-২০ 

অথ ি বছবরর 

বছবরর জুন 

২০ ি িন্ত 

অগ্রগর্ি 

জুন ২০ ি িন্ত 

ক্রিপুর্িি 

অগ্রগর্ি 

শিাট 

(প্র: সা:) 

শিাট 

(প্র: সা:) 

শিাট 

(প্র: সা:) 

শিাট 

(প্র: সা:) 

১ গুেোি-২য় পয িায় (ক্লাইলিট মভকটিিে 

মি যামবলললটশন) প্রকল্প (১ি 

েংলশামিত)  (অলটাবি’১৫  লত 

৯৪১.৮১৩০ 

 

৩৭.০০ 

(-) 

৩৩.৭৪ 

(-) 

৭০২.৬৮৪৩ 

 

৯২.৯৮৬.১

২৬৬.৯

২৫৮.৫

৭৬৯.৪

৬৩৩.১

৪৭৭.২

৩৯১.
৪৩৫.৮

৩৬১.৮
৪৮.৭

১৭.৭

৮৭.৭ ৯২.১

০.২

০.২

০.

০.

৭৩.১

০.

বরাে ব্যয় বরাে ব্যয় বরাে ব্যয় বরাে ব্যয় বরাে ব্যয়

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০

Chart Title

রজওরব প্রকল্প  াহায্য

৭৩.৩০% ৯৮.৮৬% ৮২.২৯% ৭১.১০% ৮১.৯৪% 

ম োট বরোদ্দের তুলনোয় ম োট বযদ্দয়র শতকরো হোর 



 

92 

ক্রর্িক 

প্রকবল্পর নাি (বাস্তবায়ন কাল) 

প্রকল্প ব্যয় 

২০১৯-২০ অথ ি 

বছবরর 

আিএমিমপ-সত 

বরাি 

২০১৯-২০ 

অথ ি বছবরর 

বছবরর জুন 

২০ ি িন্ত 

অগ্রগর্ি 

জুন ২০ ি িন্ত 

ক্রিপুর্িি 

অগ্রগর্ি 

শিাট 

(প্র: সা:) 

শিাট 

(প্র: সা:) 

শিাট 

(প্র: সা:) 

শিাট 

(প্র: সা:) 

জুন’২১) 

২ মিমিটাল পিমতলত ভূমি িমিপ, সিকি 

প্রণয়ন ও েংিেণ প্রকল্প (১ি পয িায়োঃ 

Computerization of 

Existing Mouza Maps and 

Khatian) (২য় েংলশামিত) 

(জুলাই’১২  লত জুন'২০) 

৯২.৭৭৭৩ 

(-) 

১০.০০ 

(-) 

৭.৭৫ 

(-) 

৮৩.২৫১৫ 

 

৩ িি সিলভলপলিে এন্ড সেলটললিে 

প্রলিট-মিমিং (মেমিএেমপ-মিমিং) 

(ভূমি িন্ত্রণাললয়ি অংশ)  (জুলাই ’১৯ 

 লত জুন ’২২) 

১০.৯৪৪২ 

(৭.৮৭৭১) 

৩.৮৮ 

(৩.০৯) 

 

০.৪২ 

(-) 

০.৪২ 

(-) 

৪ উপলিলা ও ইউমনয়ন ভূমি অমফে মনি িাণ 

(৬ষ্ঠ পব ি) প্রকল্প (১ি েংলশামিত) 

(জুলাই’১৪  লত জুন’২১) 

৭৪৬.৭৮০২ 

(-) 

১৯০.৪৫ 

(-) 

১৮১.২০ ৫২০.৩৮৩৬ 

 

৫ ভূমি ভবন কিলপ্ল্ক্স মনি িাণ (১ি 

েংলশামিত) প্রকল্প (জুলাই’১৫   লত 

মিলেম্বি'২০)  

১৮৪.০৪২৩ 

(-) 

৩৪.৭৮ 

(-) 

৩৪.৭৩ 

(-) 

৮৮.৪৩০৫ 

৬ েিে সদলশ শ ি ও ইউমনয়ন ভূমি 

অমফে মনি িাণ প্রকল্প (১ি েংলশামিত) 

(জুলাই ’১৬  লত জুন ’২১) 

৭১৫.৪৭ 

(-) 

১৬০.০০ 

(-) 

১০১.৩০ ২৯০.৪৮৯২ 

 

৭ মিমিটাল পিমতলত ভূমি িমিলপি 

িাধ্যলি ৩টি মেটি কলপ িালিশন, ১টি 

সপৌিেভা এবং ২টি োিীণ উপলিলায় 

মিমিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পিমত স্থাপন 

প্রকল্প (জুলাই’১৮  লত মিলেম্বি’২১ 

৩৫১.৮৬২২ 

(২৮১.০৩২৬) 

৭২.৭৫ 

(৭০.০০) 

২.৬৫ ২.৭৮৭৪ 
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৪.৮.২ প্রকল্পওয়ারী র্বস্তার্রি কা িক্রি ও অগ্রগর্ি 

১. গুেোি-২য় পয িায় (ক্লাইলিট মভকটিিে মি যামবমললটশন) প্রকল্প (১ি েংলশামিত) প্রকল্প (অলটাবি ২০১৫ 

 লত জুন ২০২১) 

 

ছমব ৪.৮: সগামবন্দশ্রী গুেোি, িদন, সনত্রলকানা 

 

(ক) প্রকবল্পর সাধারণ িথ্যার্দ 

 ১৯৭০ োললি ১২ নলভম্বি এক প্রলয়কিী োইলক্লান বাংলালদলশি উপকূলীয় িিাঞ্চল ে  সদলশি 

দমেণাঞ্চললি উপি আঘাত  ালন এবং কিপলে দশ লাে িানুষ ও অগমণত গবামদ পশু-পামে প্রাণ  ািায়। 

িামতি িনক বঙ্গবন্ধু সশে মুমিবুি ি িান সদশ স্বািীন  ওয়াি পি ১৯৭২ োললি ২০লশ সফব্রুয়ামি প্রথি েফি 

কলিন তৎকালীন সনায়াোলী সিলাি (বতিিালন লক্ষ্মীপুি সিলা) িািগমত থানা। পমিদশ িনকালল বঙ্গবন্ধু 

নদীভাঙ্গা, দুস্থ, েমতেস্ত পমিবািেমূ লক েিকামি োে িমিলত পুনব িােলনি িন্য সনায়াোলী সিলা প্রশােনলক 

মনলদ িশ প্রদান কলিন। এিই ফলশ্রুমতলত সনায়াোলী সিলা প্রশােন ২০০টি পমিবািলক পুনব িােলনি িন্য 

‘সপাড়াগাছা’ গুেোি প্রমতষ্ঠাি কাি শুরু কলিন। বঙ্গবন্ধুি আগিনলক স্মৃমতলত ভাস্বি কলি িাোি িন্য সেই 

সপাড়াগাছা োলিই েিকামি োে িমিলত পত্তন  য় সদলশি প্রথি গুেোি ‘সপাড়াগাছা’। পিবতীলত 

‘সপাড়াগাছা’ গুেোলিি িািাবাম কতায় েিকালিি ভূমি েংস্কাি নীমতিালাি আওতায় ভূমি ীন, গৃ  ীন, 

ঠিকানা ীন, নদীভাঙ্গা িানুষলক সদলশি মূল উন্নয়ন কায িেলি অন্তভু িক্ত কিাি উলদ্দলে বাংলালদশ েিকাি ও 

ইউলিাপীয় ইউমনয়লনি সযৌথ অথ িায়লন সৃমি  য় আদশিোি প্রকল্প। আদশিোি প্রকল্প - ১-এি আওতায় ১৯৮৮ 

 লত ১৯৯৮ পয িন্ত ১০৮০টি আদশিোলি ৪৫৬৪৭টি পমিবাি, আদশিোি প্রকল্প - ২-এি আওতায় ১৯৯৮  লত 

২০০৮ পয িন্ত ৪২৭টি আদশিোলি ২৫৩৮৫টি পমিবাি, গুেোি (ক্লাইলিট মভকটিিে মি যামবমললটশন) প্রকলল্পি 

আওতায় ২০০৯  লত সেলেম্বি ২০১৫ পয িন্ত ২৫৪টি গুেোলি ১০৭০৩টি  পমিবািে  োিা সদলশ ১৭৬১টি 

গুেোি প্রমতষ্ঠাি িাধ্যলি ৮১,৭৩৫টি ভূমি ীন, গৃ  ীন, ঠিকানা ীন, নদীভাঙ্গা পমিবািলক পুনব িােন কিা 

 লয়লছ। 

গুেোি (ক্লাইলিট মভকটিিে মি যামবমললটশন) প্রকলল্পি িািাবাম কতায় গুেোি-২য় পয িায় (ক্লাইলিট 

মভকটিিে মি যামবমললটশন) (১ি েংলশামিত) প্রকল্পটি বাংলালদশ েিকালিি অথ িায়লন ৯৪১.৮১৩০ সকাটি টাকা 
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ব্যলয় অলটাবি’১৫  লত জুন’২১ সিয়ালদ বাস্তবায়নািীন িলয়লছ। এ প্রকলল্পি িাধ্যলি োিালদলশ ৫০ 

 ািাি ভূমি ীন, গৃ  ীন, ঠিকানা ীন, নদীভাঙ্গা পমিবািলক পুনব িােন কিাি লেযিাত্রা মনি িািণ কিা  লয়লছ। 

জুন ২০২০ পয িন্ত ৯৩৭টি গুেোলি ৩৬,৪৭৮ টি ভূমি ীন, গৃ  ীন, ঠিকানা ীন, নদীভাঙ্গা পমিবািলক পুনব িােন 

কিা  লয়লছ। 

শটর্বল ৪.৩১: ২০১৯-২০ প্রকলল্পি োিেংলেপ 

ক্রর্িক নাং প্রকবল্পর নাি গুেগ্রাি-২য় ি িায় (ক্লাইবিট র্ভকটিম্স র্রবহর্বর্লবটশন) প্রবজট (১ি 

সাংবশার্ধি)। প্রকল্প/কি িসূর্ি সম্পর্কিি প্রাথর্িক িথ্যার্দ: 

১ বাস্তবায়নকাল ০১ অবটাবর ২০১৫ হবি জুন ২০২১  

২ লক্ষয ও উবিশ্য সরকারী খাস জর্িবি বসির্ভটা ও ঘরবাড়ী র্নি িাণ কবর ভূর্িহীন ও 

ঠিকানার্বহীন ির্রবারবদর পুনব িাসন করা, পুনব িার্সি ির্রবারবদর 

প্রর্শক্ষণ প্রদান ,  ক্ষুদ্র ঋণ ও আত্মকি িসাংস্থান মূলক কি িকান্ড ির্রিালনা 

কবর স্বাবলর্ম্ব করবণর িাধ্যবি দার্রদ্র র্ববিািন।  

৩ প্রকল্প এলাকা র্িনটি িাব িিয শজলা ব্যর্িি সিগ্র বাাংলাবদশ। 

৪ প্রকবল্পর প্রাক্কর্লি ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ৯৪১৮১.৩০ লক্ষ টাকা (নয়শি একির্ল্লশ শকাটি একার্শ লক্ষ র্ত্রশ 

হাজার) 

৫ ক্রিপুর্িি ব্যয় (জুন ২০২০ ি িন্ত)  ৭০২৬৮.৪৩ লক্ষ (সািশি দুই শকাটি আটষর্ি লক্ষ শিিার্ল্লশ হাজার) 

টাকা িাত্র 

 

 

(খ) প্রকবল্পর আওিায় সুর্বধাবভাগীবদর প্রবদয় সুব াগ সুর্বধার্দর র্ববরণ 

গুেোি-২য় পয িায় (ক্লাইলিট মভকটিিে মি যামবমললটশন) প্রকলল্পি আওতায় প্রমতমষ্ঠত গুেোলি 

বেবােকািী সুমবিালভাগীলদি িলধ্য প্রমতটি পমিবািলক ন্যযনতি ৪ শতাংশ এবং েলব িাচ্চ ৮ শতাংশ বেতমভটাি 

িমি প্রদান কিা  য়। প্রমতটি পমিবািলক আিমেমে মপলাি, মস্টললি সেলি টিলনি িাল ও সবড়া এবং মস্টললি 

দিিা িানালা েম্বমলত ৩০০ বগ িফুট সলাি সেেমবমশি দুই কে মবমশি ঘি প্রদান কিা  য়, প্রমতটি পমিবািলক 

পাঁি মিং মবমশি একটি স্যামনটামি ল্যামট্রন প্রদান কিা, সুলপয় ও মনিাপদ পামনি ব্যবস্থা মনমিতকিলণি লেয 

প্রমত ৫ সথলক ১০টি পমিবালিি ব্যব ালিি িন্য স্থালনাপলযাগী ১টি কলি অগভীি/গভীি নলকূপ/ পাম্প/ 

মিংওলয়ল ইতযামদ স্থাপন কিা  য়। োিবােীলদি প্রমশেণ ও আয়বি িন মূলক কি িকাে পমিিালনাি িন্য 

প্রমতটি োলি ৭৭৮ বগ িফুট সলািলেে, মস্টললি সেলি টিলনি িাল, ইলটি সদয়াল, মস্টললি দিিা-িানালা 

েম্বমলত একটি ‘িামিপািপাে  ল’ মনি িাণ কিা  য়। প্রমতটি পমিবািলক পমিলবশ বান্ধ্ব উন্নত র্চলা প্রদান 

কিা  য়। োিামিক বনায়ন কি িসূমিলক সবগবান কিাি লেয প্রমতটি পমিবািলক ফলদ, বনি ও কাঠ 

উৎপাদলনাপলযাগী গালছি িািা প্রদান কিা  য়। প্রমতটি পমিবালিি ২ িন েদস্যলক ৮ মদলনি আয়বি িনমূলক 

কি িকালেি ওপি প্রমশেণ প্রদান কিা  য়। নািীি অমিকাি মনমিতকিণ ও মলঙ্গ েিতা িোি িন্য স্বািী-স্ত্রী 

উভলয়ি নালি বেতমভটাি িমিি কবুমলয়ত প্রদান ও নািিামি কিা  য়। পুনব িামেত পমিবািেমূল ি 

আয়বি িনমূলক কি িকাে পমিিালনাি িন্য প্রমতটি পমিবািলক মবআিমিমবি িাধ্যলি ১৫  ািাি টাকা ক্ষুদ্র্ ঋণ 

প্রদান কিা  য়, িমিি প্রাপ্যতা োলপলে পুনব িামেত পমিবািেমূল ি িন্য পুকুি েনন কলি সদয়া  য় এবং 

তালদি অনুকূলল পুকুলিি দীঘ িলিয়াদী ব্যব ািস্বে প্রদান কিা  য়। পুনব িামেত পমিবালিি সুমবিালথ ি গুেোলিি 

পুকুলি পাকা ঘাটলা মনি িাণ কিা  য়। মনমি িত গুেোলিি এক মকললামিটালিি িলধ্য মবদুযৎ মবতিণ লাইন 

থাকলল ঐ েকল গুেোলি মবদুযৎ েংলযালগি ব্যবস্থা কিা  য়। 
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(গ) প্রকবল্পর প্রধান লক্ষয/উবিশ্য 

• জলবায়ু দুগ িি ভূতমহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নেী ভাঙ্গশন েবিগ্রস্ত দতরদ্র ৫০,০০০টি িতরবারবক 

সরকাতর খাস জতমবি পুনি িাসন; 

• বাংলাবদবের িেী অঞ্চবলর প্রাকৃতিক দুশয িাগ এবং নদী ভাঙ্গবনর ফবল দুগ িি িতরবারবক ন্যযনিি 

০.১৫ একর সরকাতর খাস জতমবি সৃতজি ইবকাতভবলবজ ০.০৪ একর শথবক ০.০৮ একর বসি 

তভর্াসহ স্বামী-স্ত্রী উভবয়র নাবম এবং তবধবাবদর শিবত্র একক নাবম ররবজবস্ট্র কবুতলয়ি প্রদান করার 

মাধ্যবম দাতরদ্র তববমািন ও নারীর িমিায়ন তনতিিকরণ; 

• পুনব িাতসি িতরবাবরর-সামাতজক তনরািিা তবধাবনর জন্য তেিা, তনরািদ সুবিয় িাতন, স্বাস্থযসেি 

ল্যাতট্রন ইিযাতদ সুতবধাতদ প্রদানসহ পুনব িাতসিবদর অনুকূবল দীঘ ি শময়াদী পুকুর লীজ প্রদান; 

• পুনব িাতসি িতরবাবরর আথ ি-সামাতজক অবস্থা উন্নয়বনর জন্য প্রতেিণ প্রদান ও ক্ষুদ্র ঋণ তবিরণ; 

• প্রিযন্ত এলাকায় পুনব িাতসি/পুনব িাতসিব্য গ্রাবম তবদুযৎ সংবর্াগ প্রদান।  

(ঘ) প্রকবল্পর মুল কা িাবলী 

• সরকাতর খাস জতমবি গুচ্ছগ্রাম স্থািবনর লবিয কাতবখার আওিায় মাটির কাজ সম্পন্ন করণ; 

• প্রতি িতরবাবরর জন্য ৩০০ বগ িফুর্ শলার শস্পসসহ দুই কি তবতেষ্ট ঘর এবং ৫ তরং তবতেষ্ট স্যাবনোবর 

ল্যাটিন তনম িাণ, িতরবার প্রতি তনম িাণ ব্যয়, ১,৫০,০০০ /- র্াকা ; 

• ৩০ বা িদূর্ধ্ি িতরবার তবতেষ্ট গুচ্ছগ্রাবম ৯৯০ বগ িফুর্ শলার শস্পসসহ মাতল্টিারিাস হল তনম িাণ; 

• তনরািদ সুবিয় িাতন তনতিিকরবণর জন্য তবতভন্ন প্রকার নলকূি স্থািন; 

• প্রতি িতরবারবক একটি কবর উন্নি চুলা প্রদান; 

• আবে িাবে তবদুযৎ লাইন থাকা সাশপশে প্রতিটি িতরবারবক তবদুযৎ সংবর্াগ প্রদাবনর ব্যবস্থা করা; 

• তবআরতর্তব’র মাধ্যবম আয়বধ িনমূলক কি িকাণ্ড, প্রতেিণ, ক্ষুদ্রঋণ কার্ িক্রম িতরিালনা করা; 

• িতরববে উন্নয়বন প্রতিটি গুচ্ছগ্রাবম বৃিবরািণ তনতিি করা; 

• আদেি গ্রাম প্রকবল্পর অধীবন প্রতিতষ্ঠি গ্রামসমূবহর প্রবয়াজনীয় রিণাববিণ কাজ (মাটিরকাজ) 

সম্পাদন; 

• কাবজর তবতনমবয় খাদ্য কম িসূিীর আওিায় বসি তভর্া উঁচুকরণ, পুকুরখনন, পুনঃখনন, সংবর্াগ রাস্তা 

তনম িাণ; 

• এছািাও তবতভন্ন সরকাতর শসবা প্রতিষ্ঠাবনর মাধ্যবম পুনব িাতসি িতরবারবক প্রাথতমক তেিা, স্বাস্থয 

শসবা, িতরবার িতরকল্পনা এবং সামাতজক সবিিনিা বৃতদ্ধর ব্যবস্থা করা। 

অনুবিার্দি র্ির্ির্ি অনু ায়ী বছর র্ভর্ত্তক লক্ষযিাত্রা ও অগ্রগর্ি র্নেরূি (জুন/২০২০ ি িন্ত) 

শটর্বল ৪.৩২: গুেগ্রাি প্রকবল্প অনুবিার্দি র্ির্ির্ি অনু ায়ী বছর র্ভর্ত্তক লক্ষযিাত্রা ও অগ্রগর্ি র্নেরূি 

(জুন/২০২০ ি িন্ত) 

ক্রর্ি

ক 

র্ববরণ লক্ষযিাত্রা

/ অজিন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অজিন(ক্রি.) 

০১। গ্রাবির সাংখ্যা ২৫০০টি ২৬ ৭৫০ ১৩১০ ৪১৪ -  

অজিন ২৩ ১৩৭ ৫৭০ ১৭৭ ৩৬ ৯৪৩ 

০২। গৃহ,ল্যার্ট্রণ, 

 রান্নাঘর 

৫০,০০০ 

টি 

৮০০ ১৫০০০ ২৬০০০ ৮২০০ ০  

অজিন ৮০০ ৪৫৫০ ২২৭৯৭ ৭৫৫২ ১১৫৯ ৩৬৮৫৮ 
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ক্রর্ি

ক 

র্ববরণ লক্ষযিাত্রা

/ অজিন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অজিন(ক্রি.) 

০৩। িার্িিারিাস 

হল 

৩৪০ টি  ১২ ১২০  ১০০ ৫৮ ৫০  

অজিন ১২ ৫০ ৯৩ ৯৯ ০ ২৫৪ 

০৪। নলকুি স্থািন ১০,০০০ 

টি 

১৩০ ৩০০০ ৪০০০ ১৬৫০ ১২২০  

অজিন ১৩০ ৫৭৪ ২২৪৫ ২০০০ ০ ৪৯৪৯ 

০৫। ক্ষুদ্রঋণ ১০,০০০  

ির্রবার 

৮০০ ৩০০০ ৩০০০ ২০০০ ১২০০  

অজিন ৭৪৩ ২৬৯৭ ২৫৫৮ ১০৬৪ ২৯৩৮ ১০০০০ 

০৬। আথ িসািার্জক 

 প্রর্শক্ষণ 

১০,০০০  

ির্রবার 

৮০০ ৩০০০ ৩০০০ ২০০০ ১২০০  

অজিন ৮০০ ২৭০০ ১১৬২ - ৫৩৩৮ ১০০০০ 

০৭। বৃক্ষবরািণ ৫০,০০০  

ির্রবার 

৮০০ ১৫০০০ ২০০০০ ১০০০০ ৪২০০  

অজিন ৮০০ ৪২৯০ ১৪২৮৪ ১০০০০ ৫৯৫৫ ৩৫৩২৯ 

০৮। উন্নি চূলা ৫০,০০০  

ির্রবার 

৮০০ ১৫০০০ ২০০০০ ১০০০০ ৪২০০  

অজিন ৮০০ ৪২৯০ ১৪২২৫ ১০০০০ ৫৯৫৫ ৩৫৩৩০ 

০৯। কবুর্লয়ি দর্লল ৫০,০০০  

ির্রবার 

৮০০ ১৫০০০ ২৬০০০ ৮২০০ ০  

অজিন ৮০০ ৪৫৫০ ২২৭৯৭ - - ২৮২৪৭ 

১০। র্বদুযিায়ন ৩০০ গ্রাি ৭ ৭০ ৭০ ৭০ ৮৩  

অজিন ৯ ৮ ২৮ ৪৭ ৩৩ ১২৫ 

১১। ঘাটলা র্নি িাণ ১৫০ টি ৩ ৪০ ৪০ ৪০ ২৭  

অজিন ৩ ১৯ ৪০ ৫৫ ২ ১১৯ 

১২। শগাসলখানা ৩৩৭টি ০ ৯৩ ১০০ ১০০ ৪৪  

অজিন ০ ৫৩ ৯৮ ১০৬ ২৩ ২৮০ 

 

(ঙ) ২০১৯-২০ অথ ি বছবর প্রকবল্পর আর্থ িক অগ্রগর্ি 

২০১৯-২০ অথ ি বছলি গুেোি-২য় পয িায় (ক্লাইলিট মভকটিিে মি যামবমললটশন) (১ি েংলশামিত) 

প্রকলল্পি আওতায়  ৩৭.০০ সকাটি টাকা বিাদ্দ মছল। জুন’২০ পয িন্ত ৩৩.৭৪ সকাটি টাকা ব্যয় কিা  লয়লছ যা 

সিাট প্রকল্প বিালদ্দি ৯১.১৯%। জুন ২০২০ পয িন্ত প্রকলল্পি েিপুমিত আমথ িক অেগমত ৭০২.৬৮৪৩ সকাটি 

টাকা যা সিাট বিালদ্দি ৭৪.৬১%। 

(ি) ২০১৯-২০ অথ ি বছবরর শভৌি অগ্রগর্ি 

প্রকলল্পি আওতায় জুন ২০২০ পয িন্ত ৩৬,৪৭৮টি ভূমি ীন পমিবািলক পুনব িােন কিা  লয়লছ। ২০১৯-২০ 

অথ ি বছলি ১,২০০ ভূমি ীন পমিবািলক পুনব িােলনি লেযিাত্রা মনি িামিত মছল। উক্ত লেযিাত্রাি মবপিীলত জুন 

২০২০ পয িন্ত ১,১৫৯টি ভূমি ীন দমিদ্র্ পমিবািলক পুনব িােন কিা  লয়লছ।  
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(ি) ২য় পয িায় প্রকলল্পি মবস্তামিত মববিণ মনম্নরূপ: 

শটর্বল ৪.৩৩: গুেগ্রাি প্রকবল্প ২য় পয িায় প্রকলল্পি মবস্তামিত মববিণ 
ক্রর্িক প্রকলল্পি নাি বাস্তবায়নকাল প্রমতমষ্ঠত োলিি 

েংখ্যা 

পুনব িামেত 

পমিবাি 

েংখ্যা 

অথ িায়ন  (লকাটি 

টাকায়) 

১ আদশি গ্রাি প্রকল্প-১ জুলাই ১৯৮৮-  

জুন ১৯৯৮ 

১০৮০ ৪৫৬৪৭ র্জওর্ব এবাং 

ইর্স (৮৭.৫৩) 

২ আদশি গ্রাি প্রকল্প-২ জুলাই ১৯৯৮- 

র্িবসম্বর ২০০৮ 

৪২৭ ২৫৩৮৫ র্জওর্ব এবাং 

ইর্স (১৬৫.৯৫) 

৩ গুেগ্রাি (র্সর্ভআরর্ি) জানুয়ারী ২০০৯- 

শসবেম্বর ২০১৫ 

২৫৪ ১০৭০৩  জািান ঋণ 

িওকুফ িহর্বল  

শজর্ির্সএফ) 

(১৮৪.০৮) 

৪ গুেগ্রাি -২য় ি িায় (র্সর্ভআরর্ি) অবটাবর ২০১৫- 

জুন ২০২১ 

৯৪৩ ৩৬,৪৭৮  বাাংলাবদশ 

সরকার 

(র্জওর্ব) 

জুন/২০ ি িন্ত   

খরি 

৭০২.৬৮৪৩ 

শকাটি টাকা 

  সব িবিাট ২৭০৪ টি গ্রাি ১,১৮,২১৩ 

ির্রবার 

১১৪০.২৪৪৩ 

শকাটি টাকা 

 

 

শটর্বল ৪.৩৪: ২০১৭ সাবল িাননীয় প্রধানিন্ত্রী কতৃিক র্ভর্িও কনফাবরর্িাং এর িাধ্যবি উবিাধনকৃি গুেগ্রাি 

ক্রর্িক 

নাং 

শজলার নাি উিবজলার নাি গুেগ্রাবির নাি 

১ লালির্নরহাট িাটগ্রাি সার্নয়াজান 

লালির্নরহাট সদর র্হরািার্নক -১  

র্হরািার্নক -২  

২ িঞ্চগড় শদবীগি কুট ভাজনী বালাসুর্ি )র্ছটিহল(  

৩ ঠাকুরগাঁও িীরগি সবরচুনা র্সরাইল 

৪ র্দনাজপুর কাহাবরাল বাগপুর -২  

িাব িিীপুর র্রর্ফউর্জিাড়া -১  

৫ রাংপুর িীরগাছা জুয়ান - ১  

গঙ্গািড়া আরর্জ জয়বদব 

৬ গাইবান্ধা সাদুল্লাপুর সালাইপুর 

৭ ফর্রদপুর ফুর্রদপুর সদর কর্বরপুর -৫  
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ছমব ৪.৯: িাননীয় প্রিানিন্ত্রী সশে  ামেনা কর্তিক গুেোি উলবািন 

৩ সি ২০১৭ মিিালে মভমিও কনফালিমসং-এি িাধ্যলি িাননীয় প্রিানিন্ত্রী সশে  ামেনা সবশ কলয়কটি গুেোি প্রকল্প উলবািন 

কলিন। 

 

 

ছমব ৪.১০: ভূমিিন্ত্রী কর্তিক গুে োলিি পমিবালিি িালে িমিি দমলল  স্তান্তি 

১৪ নলভম্বি ২০১৭ মিিালে মদনািপুলিি কা ালিাল উপলিলাি ৫নং সুন্দিপুি ইউমনযযলন অবমস্থত সুন্দিপুি গুেোি উলবািন 

কলিন ভূমিিন্ত্রী (তৎকালীন ভূমি প্রমতিন্ত্রী) োইফুজ্জািান সিৌধুিী, এিমপ। গুে োলিি বেবােিত ১২০ টি পমিবালিি িালে 

িমিি দমলল তুলল মদলেন ভূমি প্রমতিন্ত্রী 
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মিত্র ৪.১১: সকাট ভািনী বালাসুতী, সদবীগি, পঞ্চগড় মিত্র ৪.১২ সুন্দিপুি, কা ালিাল, মদনািপুি 

 

 

 

মিত্র ৪.১৩: ললপ্ত েিকালিি িি-১, মশবিি, িাদািীপুি মিত্র ৪.১৪: সবতািা-১, সগামবন্দগি, গাইবান্ধ্া 

 

 

মিত্র ৪.১৫: িালদবপুি, িাগুিা েদি, িাগুিা মিত্র ৪.১৬: লেীিিি, িািালপুি েদি, িািালপুি 
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২. র্ির্জটাল িির্িবি ভূর্ি জর্রি ও শরকি ি প্রণয়ন এবাং সাংরক্ষণ (১ি ি িায়: র্বদ্যিান শিৌজা ম্যািস এন্ড 

খর্িয়ানসমূবহর কর্ম্পউটারাইবজশন) (২য় সাংবশার্ধি) প্রকল্প 

 

 
 

মিত্র ৪.১৭: মিমিটাল পিমতলত ভূমি িমিপ ও সিকি ি প্রণয়ন এবং েংিেণ প্রকলল্পি কায িেি  

 

(ক) প্রকবল্পর সাধারণ িথ্যার্দ 

িনবহুল বাংলালদলশ ভূমি একটি অতযন্ত গুরুেপূণ ি েম্পদ। বতিিালন ভূমি প্রশােন ব্যবস্থাপনায় সযিন- 

সিকি ি স্বে ও সিকি ি েংিেণে  েকল সেলত্র েিস্যা িলয়লছ। ফলল ভূমি ব্যবস্থাপনায় মবযিান পিমতলত 

িনোিািলণি িাম দা পূিণ কিলত পািলছ না। ভূমি ব্যবস্থাপনাি িাধ্যলি িনোিািণলক কামিত সেবা 

প্রদালনি মবষয়টি মনমিত কিলত  লল আধুমনক প্রযুমক্ত ব্যব ালিি সকান মবকল্প সনই। আধুমনক তথ্য প্রযুমক্ত 

ব্যব ালিি িাধ্যলি ভূমি প্রশােনলক গমতশীল, সটকেই ও িনকল্যাণমুেী কলি গলড় সতালা অতযাবেক। এ 

ললেয তথ্য প্রযুমক্ত মনভিি একটি িনকল্যাণমুেী, স্বে ও িবাবমদম তামূলক ভূমি প্রশােন ব্যবস্থা প্রমতষ্ঠাি 

ললেয আললািয প্রকল্পটি ে ণ কিা  লয়লছ। 

 

মিমিটাল পিমতলত ভূমি িমিপ ও সিকি ি প্রণয়ন এবং েংিেণ (১ি পয িায়: মবযিান সিৌিা ম্যাপে 

এন্ড েমতয়ানেমূল ি কমম্পউটািাইলিশন) (২য় েংলশামিত) শীষ িক প্রকল্পটি জুলাই’১২  লত মিলেম্বি’১৮ 

সিয়ালদ বাস্তবায়নািীন িলয়লছ। প্রকলল্পি প্রাক্কমলত ব্যয় ৯২.৭৭ লে টাকা। বাংলালদশ েিকালিি অথ িায়লন এ 

প্রকল্পটি বাস্তবাময়ত  লে। প্রকল্পটি োিালদলশি ৫৫টি সিলায় (ঢাকা, সনত্রলকানা, িামনকগি, মুসীগি, 

িাদািীপুি, িয়িনমেং , টাঙ্গাইল, িািবাড়ী, নািায়ণগি, নিমেংদী, মকলশািগি, ফমিদপুি, শিীয়তপুি, 

িািশা ী, নওগাঁ, মেিািগি, নালটাি, িাঁপাইনবাবগি, িয়পুি াট, বগুড়া, পঞ্চগড়, নীলফািািী, লালিমনি াট, 

কুমড়োি, িংপুি, গাইবান্ধ্া, ঠাকুিগাঁও,  িট্টোি, সফনী, লক্ষ্মীপুি, কুমিো, িাহ্মণবামিযযযা, সনায়াোলী, িাঁদপুি, 

কক্সবািাি, বালগি াট, নড়াইল, োতেীিা, খুলনা, র্চয়ািাঙ্গা, যলশাি, কুমিয়া, মেনাইদ , িাগুিা, সিল িপুি,  

মেললট, সিৌলভীবািাি, সুনািগি,  মবগি, সভালা, বমিশাল, োলকাঠি, পটুয়াোলী, মপলিািপুি, বিগুনা) 

বাস্তবাময়ত  লে।  

(খ) প্রকবল্পর লক্ষয ও উবিশ্য 

(১) ৫৫টি শজলার শরকি ি রুবি রর্ক্ষি ৪,৫৮,৪৩,৪০৪ টি (র্সএস, এস এ, আরএস) খর্িয়ান আইর্সটি 

প্রযুর্ক্ত ব্যবহাবরর িাধ্যবি ভূর্ি িার্লকগণবক সহবজ খর্িয়ানসমূহ সরবরাহ করা; এবাং  

(২) িাটা এর্ির িাধ্যবি র্বর্ভন্ন জর্রবির (র্সএস, এস এ, আরএস) দীঘ ি র্দবনর পুরাবনা খর্িয়ানসমূহ 

সাংরক্ষণ করা।  
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(গ) প্রকবল্পর মূল কা িক্রি 

৫৫টি সিলাি সিকি ি রুলি িমেত ৪,৫৮,৪৩,৪০৪ টি (মেএে, এে এ, আিএে) েমতয়ালনি িাটা এমি 

কিা। তাছাড়া, জুন ২০২০ পয িন্ত েব িলিাট ৪,০৭,০০০০০ টি েমতয়ালনি িাটা এমি  কিা  লয়লছ।   

((ঘ) ২০১৯-২০ অথ ি বছলি প্রকলল্পি আমথ িক অেগমত 

২০১৯-২০ অথ ি বছলি মিমিটাল পিমতলত ভূমি িমিপ ও সিকি ি প্রণয়ন এবং েংিেণ (১ি পয িায়: 

মবযিান সিৌিা ম্যাপে এন্ড েমতয়ানেমূল ি কমম্পউটািাইলিশন) (২য় েংলশামিত) শীষ িক প্রকলল্পি আওতায়  

১০.০০ সকাটি টাকা বিাদ্দ মছল। জুন’২০ পয িন্ত ৭.৭৫ সকাটি টাকা ব্যয় কিা  লয়লছ যা সিাট প্রকল্প বিালদ্দি 

৭৭.৫০%। 

(ঙ) ২০১৯-২০ অথ ি বছলিি সভৌত অেগমত 

২০১৯-২০ অথ ি বছলি এ প্রকলল্পি আওতায় জুন’২০ পয িন্ত প্রায় ৫৮,০০,০০০ েমতয়ালনি িাটা এমি 

কিা  লয়লছ।  জুন ২০২০ পয িন্ত েব িলিাট ৪,০৭,০০০০০ টি েমতয়ালনি িাটা এমি  কিা  লয়লছ।  প্রকলল্পি 

োমব িক অেগমত ৮৮.৭৮%। 

৩. ির শিবভলিবিন্ট এন্ড শসবটলবিন্ট প্রবজট-৪ (২য় সাংবশার্ধি) প্রকল্প 

(ক) প্রকবল্পর সাধারণ িথ্যার্দ 

১৯৮০ েন  লত সনদািল্যান্ড েিকালিি ে ায়তায় ভূমি উিাি প্রকলল্পি (Land Reclimation 

Project) িাধ্যলি েমুদ্র্  লত ভূমি উিাি ও িি উন্নয়লনি কাি শুরু  য়। পিবতীলত বাংলালদলশি দমেণ 

অঞ্চল, মবলশষত: সনায়াোলী সিলায় িি সিলভলপলিে এন্ড সেলটললিে প্রলিট-১, ২, ৩ ও ৪ এি িাধ্যলি 

১৯৯৪ েন  লত ২০১৬ েন পয িন্ত ব্যাপক িি উন্নয়ন ও ভূমি িন্ত্রণাললয়ি আওতায় ভূমি বলন্দাবলস্তি কায িেি 

 ালত সনয়া  য়। ইলতািলধ্য এ প্রকলল্পি ১ি, ২য় ও ৩য় সফইি এি আওতায় ১৯৯৪ সথলক ২০১০ সিয়ালদ ১৬ 

বছলি েমুদ্র্  লত সিলগ ওঠা ৩০  ািাি একি ভূমিি োমব িক উন্নয়ন োিন পূব িক ভূমি িন্ত্রণাললয়ি িাধ্যলি ২২ 

 ািাি নদীভাঙ্গা ভূমি ীন পমিবািলক কৃমষ োেিমি বলন্দাবস্ত প্রদান কলি পুনব িােন কিা  লয়লছ। েমুদ্র্  লত 

সিলগ ওঠা আিও ৪৫  ািাি একি োে ভূমিি িলবায়ু ে নশীল উন্নয়ন ও ২০১৬ েলনি িলধ্য ১৪,০০০ 

ভূমি ীন পমিবািলক োে িমি মবতিলণি ললেয বতিিান িি সিলভলপলিে এন্ড সেলটললিে প্রলিট-৪ িলিান 

িলয়লছ। িি সিলভলপলিে এন্ড সেলটললিে প্রলিট-৪ (মেমিএেমপ-৪), ২য় েংলশামিত শীষ িক প্রকল্পটি 

বাংলালদশ েিকাি এবং ইফাদ ও সনদািল্যান্ড েিকালিি অথ িায়লন সনায়াোলী সিলাি  ামতয়া ও সুবণ িিি 

উপলিলায় িানুয়ামি ২০১১  লত মিলেম্বি ২০১৮ সিয়ালদ বাস্তবাময়ত  য়। এ প্রকলল্পি সিাট ব্যয় ৭.৬৯ সকাটি 

টাকা এি িলধ্য প্রকল্প ো াে ৩.১৩৯৪ সকাটি টাকা এবং মিওমব ৪.৫৫০৬ সকাটি টাকা। প্রকলল্পি আওতায় 

১৪,০০০ ভূমি ীন পমিবািলক ২০  ািাি একি োে িমি বলন্দাবস্ত প্রদালনি লেযিাত্রাি মবপিীলত মিলেম্বি’
১৮ পয িন্ত ১৭,৫৬০ একি োে িমি বলন্দাবস্ত প্রদালনি িাধ্যলি েব িলিাট ১৩,৫০৮ টি ভূমি ীন পমিবালিি িলধ্য 

েমতয়ান মবতিণ কিা  লয়লছ। এিই িািাবাম কতায় ৬  ািাি ভূমি ীন দমিদ্র্ পমিবািলক পুনব িােলনি ললেয 

জুলাই ২০১৯  লত জুন ২০২২ সিয়ালদ "িি সিলভলপলিে এন্ড সেলটললিে প্রলিট-মিমিং (মেমিএেমপ-মব) 

(ভূমি িন্ত্রণাললয়ি অংশ)” শীষ িক প্রকল্পটিি বাস্তবায়ন কায িেি শুরু  লয়লছ। 

(খ) প্রকবল্পর লক্ষয ও উবিশ্য 

 (১) নতুন উপকূলীয় িিাঞ্চল মবলশষত উমড়ি িি  এবং   িি নাঙ্গুমলয়ায় বেবােিত িনগলণি ক্ষুিা 

ও দামিদ্র্য হ্রাে কিা; 

(২) উপকূলীয় িিাঞ্চললি ৬০০০ ভূমি ীন িনলগাষ্ঠীি িালে ৭০০০ একি কৃমষ োে িমি বলন্দাবস্ত 

প্রদান পূব িক ভূমিি েমতয়ান মবতিণ । 
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(গ) প্রকবল্পর মূল কা িক্রি 

 (১) সনায়াোলী ও িট্টোি সিলািীন উপকূলীয় িিাঞ্চললি উমড়ি িি এবং িি নাঙ্গুমলয়ায় বেবােিত 

৬০০০ ভূমি ীন িনলগাষ্ঠীি িালে ৭০০০ একি কৃমষ োে িমি বলন্দাবস্ত প্রদান পূব িক ভূমিি েমতয়ান মবতিণ;  

(২) উমড়ি িলি সনায়াোলী ও িট্টোি সিলাি আন্ত:সিলা েীিানা মনি িািণ ও মিমিত কিলণ ভূমি িমিপ 

অমিদপ্তলিি কায িেিলক োমব িক ে ায়তা প্রদান; 

(৩) ল্যান্ড সিকি ি ম্যালনিলিে মেলস্টি (LRMS) েফটওয়যািটিি মিআইএে মভমত্তক উন্নয়ন। 

(ঘ) প্রকবল্পর আওিায় সম্পার্দি গুরুত্বপূণ ি অন্যান্য কি িকাে 

১৬ িাি ি ২০১৬ তামিলে প্রকল্প এলাকাি সুবণ িিি ও  ামতয়া উপলিলায় মবমভন্ন ভূমি ীন পমিবালিি 

িালে কৃমষ োেিমি বলন্দাবলস্তি েমতয়ান মবতিণ কিা  য়। উক্ত েমতয়ান মবতিণ অনুষ্ঠালন ভূমি িন্ত্রণাললয়ি 

তৎকালীন িাননীয় িন্ত্রী িনাব শািসুি ি িান শিীফ, এিমপ,  প্রিান অমতমথ ম লেলব উপমস্থত সথলক ৭৮৬ টি 

নদীভাঙ্গা ভূমি ীন পমিবালিি িালে ১০২১.৮ একি োেিমি মবতিণ কলিন। সনায়াোলী সিলাি সিলা 

প্রশােক ও প্রকল্প পমিিালক িনাব বদলি মুমনি সফিলদৌে এি েভাপমতলে অনুমষ্ঠত এ েমতয়ান মবতিণ 

অনুষ্ঠালন ভূমি িন্ত্রণাললয়ি েমিব িনাব সিছবা  উল আলি, েংেদ েদস্য সবগি আলয়শা সফিলদৌে-ে  স্থানীয় 

িনপ্রমতমনমি ও গণ্যিান্য ব্যমক্তবগ ি উপমস্থত মছললন। মিলেম্বি’১৮ পয িন্ত েব িলিাট ১৪,০০০ টি ভূমি ীন দমিদ্র্ 

পমিবালিি িলধ্য ২০,০০০ একি কৃমষ োে িমি মবতিণ কিা  লয়লছ।   

(ঙ) ২০১৯-২০ অথ ি বছবর প্রকবল্পর আর্থ িক অগ্রগর্ি 

এ প্রকলল্পি আওতায় ২০১৯-২০ অথ ি বছলিি আিএমিমপলত ৩.৮৮লকাটি টাকা বিাদ্দ মছল। এি িলধ্য 

মিওমব ০.৭০ সকাটি টাকা এবং প্রকল্প ো াে ৩.০৯ সকাটি টাকা। জুন’২০ পয িন্ত  ০.৪২ সকাটি টাকা ব্যয় 

কিা  লয়লছ। পুলিাটাই এি িলধ্য মিওমব টাকা। যা সিাট প্রকল্প বিালদ্দি ১০.৮২%।  

(ঙ) ২০১৯-২০ অথ ি বছবর প্রকবল্পর শভৌি অগ্রগর্ি 

জুন’২০ পয িন্ত  ০.৪২ সকাটি টাকা ব্যয় কিা  লয়লছ। পুলিাটাই এি িলধ্য মিওমব টাকা। যা সিাট 

প্রকল্প বিালদ্দি এ প্রকলল্পি আওতায় জুন'২০ পয িন্ত ৪,৩০০ একি ভূমিি প্ল্ট টু প্ল্ট িমিপ কায িেি েম্পন্ন 

 লয়লছ এবং ১৬০টি ভূমি ীন পমিবাি বাছাই কিা  লয়লছ।  
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৪. উিবজলা ও ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ফস র্নি িাণ (৬ষ্ঠ িব ি) প্রকল্প 

 

ছমব ৪.১৮: নবমনমি িত উপলিলা ভূমি অমফে, টাঙ্গাইল েদি 

 

 

(ক) প্রকবল্পর সাধারণ িথ্যার্দ 

সদলশ মবযিান উপলিলা ও ইউমনয়ন ভূমি অমফেগুললা ভূমি সিকি ি েংিেণ ও োমব িক ভূমি 

ব্যবস্থাপনায় গুরুেপূণ ি ভূমিকা পালন কিলছ। উপলিলা ও ইউমনয়ন ভূমি অমফেগুললা অমিকাংশই িিািীণ ি। 

অমফেগুললাি অবস্থা নাজুক থাকায় ভূমি সিকি ি েংোন্ত প্রলয়ািনীয় কাগি পত্র যথাযথ ভালব েংিেণ কিা 

েম্ভব  লে না। তাছাড়া প্রমত বছিই বন্যা, ঘূমণ িেড়, োইলক্লান ইতযামদ প্রাকৃমতক দুলয িালগি কািলণ ভূমি 

অমফেগুললাি অবকাঠালিা দুব িল  লয় পলড়লছ। ইলতািলধ্য ভূমি িন্ত্রণালয় কর্তিক গৃ ীত প্রকলল্পি অিীলন ৩৪৫ টি 

উপলিলা অমফে এবং ১০১৪ টি ইউমনয়ন ভূমি অমফে মনমি িত  লয়লছ। ভূমি িন্ত্রণালয় ভূমি অমফেগুললালত 

কি ি-বান্ধ্ব পমিলবশ সৃমিি লেয ‘‘উপলিলা ও ইউমনয়ন ভূমি অমফে মনি িাণ (৬ষ্ঠ পব ি) প্রকল্প’’ বাস্তবায়ন 

কায িেি ে ণ কলিলছ। এ প্রকল্পটি বাংলালদশ েিকালিি অথ িায়লন োিালদলশি ৫০০টি ইউমনয়ন ভূমি অমফে 

এবং ১৩৯টি উপলিলা ভূমি অমফে মনি িালণি লেয জুলাই ২০১৪  লত জুন ২০২১ সিয়ালদ ৭৪৬.৭৮০২ সকাটি 

টাকা ব্যলয় বাস্তবাময়ত  লে। 

(খ) প্রকবল্পর লক্ষয ও উবিশ্য 

(ক) ১৩৯ টি উিবজলা ভূর্ি অর্ফস এবাং ৫০০ টি ইউর্নয়ন ভূর্ি  অর্ফস র্নি িাণ করা; 

(খ) উিবজলা ও ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ফবস  থা থভাবব  ভূর্ির শরকি ি সাংরক্ষবণ সুব াগ-সুর্বধা বৃর্ি করা 

(গ) িাঠ ি িাবয় ভূর্ি প্রশাসবনর সার্ব িক িাবনান্নয়ন করা। 

(গ) প্রকবল্পর মূল কা িক্রি 

(ক) ১৩৯ টি উিবজলা ভূর্ি অর্ফস এবাং ৫০০ টি ইউর্নয়ন ভূর্ি  অর্ফস মনি িাণ করা । 

(খ) উিবজলা ও ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ফসগুবলা  াবি িানেেত ভালব র্নর্ি িি হয় িা র্নর্িি করা। 
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(গ) র্বদ্যিান  র্ির্ির্ি শি  শবশ র্কছু অসাংগর্ি  ও  ত্রুটি  থাকায়  িা  সাংবশাধবনর  র্নর্িবত্ত  প্রস্তাব 

ততমিি কা িক্রি িলবছ। এছাড়া, প্রকবল্পর আওিায় িাঠ ি িাবয়র কাজ ত্বরার্ন্বি করার জন্য বহুমুখী িদবক্ষি 

গ্রহণ করা হবয়বছ। 

(ঘ) ২০১৯-২০ অথ ি বছবর প্রকবল্পর আর্থ িক অগ্রগর্ি 

এ প্রকলল্পি আওতায় ২০১৯-২০ অথ ি বছলিি আিএমিমপলত ১৯০.৪৫ সকাটি টাকা বিাদ্দ মছল। জুন’
২০ পয িন্ত ১৮১.২০ সকাটি টাকা ব্যয় কিা  লয়লছ। যা সিাট প্রকল্প বিালদ্দি ৯৫.১৪%। । 

(ঘ) ২০১৯-২০ অথ ি বছবর প্রকবল্পর শভৌি অগ্রগর্ি 

এ প্রকলল্পি আওতায় জুন ২০২০ পয িন্ত প্রকলল্পি ৫০০টি ইউমনয়ন ভূমি অমফে এি িলধ্য ৪৯৫ টি ভবন 

েিাপ্ত  লয়লছ এবং  ১৩৯টি উপলিলা ভূমি অমফে এি িলধ্য ৫০ টি ভবলনি কাঠালিা েিাপ্ত  লয়লছ। বাকী  

ভবলনি মনি িাণ কাি িলিান আলছ।  

 

৫. ভূর্ি ভবন কিবেক্স র্নি িাণ প্রকল্প 

 

ছমব ৪.১৯: িাননীয় ভূমি িন্ত্রী িনাব োইফুজ্জািান সিৌধুিী কর্তিক মনি িাণািীন ভূমি ভবন পমিদশ িন 

 

 

(ক) প্রকবল্পর সাধারণ িথ্যার্দ 

ভূমি িন্ত্রণাললয়ি আওতািীন ভূমি েংস্কাি সবাি ি, ভূমি আমপল সবাি ি, ভূমি সিকি ি ও িিীপ অমিদপ্তি 

ঢাকা শ লিি মভন্ন মভন্ন িায়গায় অবমস্থত। ফলল সয সকান মবষলয় আন্তোঃলযাগালযালগি সেলত্র অথবা ভূমি সেবা 

প্রতযাশীলদি পে  লত সকান সেবা ে ণকালল তালদিলক মভন্ন মভন্ন ভালব েকল অমফলে সযলত  য়, যা 

েিয়োলপে এবং কিকি। ভূমি সেবাদানকািী কি িকতিা/কি িিািী এবং ভূমি সেবা প্রতযাশী উভলয়ি এই কি 

লাঘব কলি ভূমি সেবাদান ও সেবাে ণ প্রমেয়ালক ে িোধ্য কিাি ললেয িনগণলক ে িতি “One 

Stop Service” প্রদালনি পমিকল্পনা েিকাি দীঘ িমদন িলি কলি আেলছ। এই পমিকল্পনা বাস্তবায়লনি 

িন্যই বহুতল ভবন মনি িাণ কলি ভূমি সেবা েংোন্ত েকল  দপ্তি/অমিদপ্তি/েংস্থা সক একই ছালদি নীলি মনলয় 
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আোি মনমিত্ত সতিগাঁও এলাকায় ভূমি সিকি ি ও িমিপ অমিদপ্তলিি কম্পাউলন্ড ভূমি ভবন কিলপ্ল্ক্স মনি িাণ 

কিা  লে। ২টি সবিলিেে  সিাট ২০ তলা মভমত্তমবমশি ১৩ তলা ভবন মনি িাণ কিা  লব। ভূমি িন্ত্রণাললয়ি 

আওতািীন েকল দপ্তি, েংস্থা ছাড়াও ভূমি িন্ত্রণাললয়ি আওতায় বাস্তবায়নািীন মবমভন্ন প্রকলল্পি কায িালয়, 

সতিগাঁও োলকিল ভূমি অমফে ইতযামদ দপ্তি মনমি িতব্য ভূমি ভবন কিলপ্ল্লক্স থাকলব। মনমি িতব্য এই ভূমি ভবন 

কিলপ্ল্লক্স ভূমি েংস্কাি সবাি ি, ভূমি আমপল সবাি ি, ভূমি সিকি ি ও িমিপ অমিদপ্তি এি অমফলেি েংস্থান িাো 

 লয়লছ।  

(খ) প্রকবল্পর লক্ষয উবিশ্য 

ভূর্ি সাংস্কার শবাি ি, ভূর্ি আর্িল শবাি ি, ভূর্ি শরকি ি ও জরীি অর্ধদপ্তর, গুেগ্রাি প্রকল্প কা িালয় এবাং 

শিজগাঁও সাবকিল ভূর্ি অর্ফসবক একই ছাবদর র্নবি এবন ভূর্ি শসবা সহর্জকরণ। 

(গ) প্রকবল্পর মূল কা িক্রি 

শিজগাঁও শি অবর্স্থি ভূর্ি শরকি ি ও জরীি অর্ধদপ্তবরর বিিিান জায়গায় একটি ১৩িলা র্বর্শষ্ট 

বহুিল র্বর্শষ্ট ভবন র্নি িাণ করা। 

(ঘ) ২০১৯-২০ অথ ি বছলি প্রকলল্পি আমথ িক অেগমত 

এ প্রকলল্পি আওতায় ২০১৯-২০ অথ ি বছলিি আিএমিমপলত ৩৪.৭৮ সকাটি টাকা বিাদ্দ মছল। জুন’২০ পয িন্ত 

৩৪.৭৩ সকাটি টাকা ব্যয় কিা  লয়লছ। যা সিাট প্রকল্প বিালদ্দি ৯৯.৮৬%।  

(ঘ) ২০১৯-২০ অথ ি বছলি প্রকলল্পি সভৌত অেগমত 

প্রকলল্পি আওতায় ২০১৯-২০ অথ ি বছলিি লেযিাত্রা ভবলনি পুলিা কাঠালিা মনি িাণে  ৬টি তলা 

ব্যব াি উপলযাগী কিা। জুন’২০ এি িলধ্য ১৩ তলা মবমশি ভবলনি ১৩ টি ছাদ ঢালাইে  েকল ইলটি 

গাঁথুমন সশলষ পুলিা ভবলনি কাঠালিাি মনি িাণ কাি েম্পন্ন  লয়লছ। কলিানাি কািলণ মনি িাণ কাি সবশ মকছুমদন 

স্থমগত থাকায় ৬টি তলা ব্যব াি উপলযাগী কিা েম্ভব  য়মন। তলব ৬টি তলাি টাইলে এবং মফমনমেং কাি 

িলিান আলছ।  

 

 

ছমব ৪.২০: ভূমি ভবন 
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ছমব ৪.২১: ভূমি েমিব কর্তিক মনি িাণািীন ভূমি ভবলনি মনি িাণ কায িেি েলিিমিলন পমিদশ িন 

 

 

৬. সিগ্র শদবশ শহর ও ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ফস র্নি িাণ প্রকল্প 

 

 
ছমব ৪.২২: নবমনমি িত ইউমনয়ন ভূমি অমফে, টাঙ্গাইল 

 

(ক) প্রকবল্পর সাধারণ িথ্যার্দ 

বাংলালদলশি অথ িনীমতলত ভূমি একটি অমত গুরুেপূণ ি েম্পদ। এই েম্পলদি িেণালবেণ ও 

ব্যবস্থাপনাি দাময়ে ভূমি িন্ত্রণাললয়ি। সদলশি ভূমি েম্পলদি ব্যবস্থাপনা, ভূমি সিকি ি েংিেণ ও ব্যবস্থাপনায় 

ভূমি অমফলেি গুরুে অপমিেীি। সদলশি েকল ভূমি িামলকলক ভূমি  ালনাগাদ েংোন্ত কালি আবমেক ভালব 

ভূমি অমফলে সযলত  য়। সদলশি মবযিান ভূমি অমফে গুললা অমিকাংশ সেলত্র িিািীণ ি ও ব্যব াি অনুপলযাগী। 
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অলনক সেলত্র প্রায় পমিতযক্ত অবস্থায় আলছ। ভূমি অমফলে ভূমি উন্নয়ন কি আদায় কিা  য়। ভূমি সিকি ি 

েংিেণ ও ব্যবস্থাপনাি যথাযথ েংিেলণি অভালব অলনক সেলত্র তা নি  লয় যায়। বতিিান অবস্থায়  ভূমি 

অমফলেি সেবা প্রদান কায িেি েলন্তাষিনক কিা েম্ভব নয়। অলনক ভূমি অমফে  (পুিলনা ত মেল অমফে)  

কালিি অনুপলযাগী। ভূমি অমফলেি অবকাঠালিাগত েেিতা বৃমিি িন্য প্রকল্পটি ে ণ কিা  লয়লছ।  

   ১২ এমপ্রল ২০১৬ তামিলে প্রিানিন্ত্রীি কায িাললয় অনুমষ্ঠত উচ্চ পয িালয় এক েভায় িাননীয়  

প্রিানিন্ত্রীি মনলদ িশনা সিাতালবক েকল ইউমনয়লন ভূমি অমফে স্থাপলনি মেিান্ত  য়। উক্ত সপ্রমেলত সদলশি 

েকল ি ানগি, সপৌিেভা, ইউমনয়ন ভূমি অমফে মনি িালণি ললেয মিমপমপ প্রস্তুমতি িন্য  ভূমি িন্ত্রণালয় স্থানীয় 

েিকাি প্রলকৌশল মবভাগলক অনুলিাি কলি। 

আধুমনক ও কায িকি ভূমি ব্যবস্থাপনাি ো ালে ভূমি অমফলেি সেবা প্রদান দেতা বৃমিি িাধ্যলি 

দামিদ্র্ দূিীকিণ তথা সটকেই উন্নয়লনি সেলত্র অবেই প্রলয়ািনীয় যন্ত্রপামত ও আেবাবপত্র েংলযামিত নতুন 

অমফে ভবন প্রলয়ািন। েিে সদলশ ১০০০ (এক  ািাি) শ ি ও ইউমনয়ন ভূমি অমফে মনি িালণি লেযিাত্রা 

মনি িািণ কিা  লয়লছ। েিে সদলশ শ ি ও ইউমনয়ন ভূমি অমফে মনি িাণ প্রকল্পটি একলনক কর্তিক গত 

১২/১২/২০১৬ মিোঃ তামিলে অনুলিামদত  য় এবং গত ৩০/০১/২০১৭ তামিলে ভূমি িন্ত্রণালয় সথলক প্রকল্প 

অনুলিাদলনি প্রশােমনক আলদশ িািী কিা  য়। এ প্রকলল্পি প্রাক্কমলত ব্যয়- ৭১৫.৪৭ সকাটি টাকা এবং এ 

প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৬  লত ৩০ জুন ২০২১ সিয়ালদ বাস্তবায়নািীন িলয়লছ।  

 

(খ) প্রকবল্পর উবিশ্য 

• েহর ও ইউতনয়ন  ভূতম অতফবসর নতুন  ভবন তনম িাবণর মাধ্যবম অতফবসর শসবা প্রদান সিমিা 

বৃতদ্ধকরণ।   

• ভূতম অতফবসর ভূতম শরকর্ ি সংরিণ ও ব্যবস্থািনা উন্নিকরণ। 

 

(গ) প্রকবল্পর কা িাবলী 

প্রকবল্পর আওিায় সিগ্র শদবশ ১০০০টি শহর ও ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ফস র্নি িাণ করা হবব এবাং দক্ষ 

জনশর্ক্ত সির্র করা ও র্ির্জটাল িাটা সাংরক্ষবণর ব্যবস্থার লবক্ষয কর্ম্পউটার প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হবব ।  

(ঘ) ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ফবসর আয়িন ও বাবজট 

সিিল এলাকায় ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ফবসর আয়িন প্রর্িটি ১০৩৫ বগ িফুট।  ২ িলার ফাউবন্ডশনসহ ১ 

িলা, এবাং প্রাক্কর্লি ব্যয় ৩৮.০০ লক্ষ টাকা। িাছাড়া উিকূলীয় ও হাওর এলাকায় প্রর্িটি ১০৩৫ বগ িফুট 

আয়িবনর ৩ িলার ফাউবন্ডশনসহ ২ িলা (র্নি িলা খার্ল), ব্যয় ৫৫.০০ লক্ষ টাকা । 

(ঙ) ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ফবসর টাইি নকশা ও র্নি িাণ সািগ্রী 

১০৩৫ বগ িফুট আয়তন মবমশি ১-তলা ইউমনয়ন ভূমি অমফলেি টাইপ নকশা অনুযায়ী প্রমতটি ভূমি 

অমফলে ২টি অমফেকে, ১টি সিকি ি রুি, বািান্দায় ১টি অলপেিাণ এলাকা, ৩টি টয়ললট (১টি েংযুক্ত এবং 

২টি পুরুষ ও িম লা) এবং সদাতলায় যাওয়াি িন্য একটি মিঁমড় থাকলব।লিকি ি রুলিি মতনমদলক সকান িানালা 

থাকলব না এবং একমদলক দুই মফট উচ্চতায় সলা াি শক্ত মেল সদওয়া  লব। ভবনটি আিমেমে কলালিি সেি 

িাকিাি ম োলব মিিাইন কিা  লয়লছ। আিমেমে কালি পাথিকুমি ব্যব াি কিা  লব। িানালা ও ফযানলাইলট 

থাই এল্যমিমনয়াি ব্যব াি কিা  লব।   

(ি) প্রকল্প কবম্পাবনন্ট 
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প্রকবল্পর র্নের্লর্খি ২(দুই) টি উিাদান রবয়বছ- (ক) প্রকল্প ব্যবস্থািনা ইউর্নবটর ে লযামগতায় 

প্রমশেলণি িাধ্যবি ভূর্ি অর্ফস সাংর্িষ্ট স্ট্াফবদর দক্ষিা বৃর্ি। (খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউর্নবটর (স্থানীয় 

সরকার প্রবকৌশল অর্ধদপ্তর) ে লযামগতায় ভূর্ি অর্ফস ভবন র্নি িাণ। 

(ছ) ভূর্ি অর্ফস স্ট্াফবদর দক্ষিা বৃর্ি 

প্রকল্প ব্যবস্থািনা ইউর্নট স্ট্াফবদর িার্হদা মনণ িলয়ি িাধ্যবি প্রমশেণ র্বষয় মনি িািণ করবব। প্রমশেণ 

কা িক্রবি  দাপ্তর্রক কাবজ দক্ষিা ও শসবার িান বাড়াবনাসহ শিশাগি ও কর্ম্পউটার প্রমশেলণি িাধ্যবি দক্ষ 

জনশর্ক্ত সির্র কবর র্ির্জটাল িাটা সাংরক্ষবণর ব্যবস্থা করা হবব। শজলা প্রশাসবনর ে লযামগতায় বাৎসর্রক 

র্ভর্ত্তবি এই প্রমশেণ সম্পন্ন করা হবব। প্রর্ি ব্যাবি ৩০ (র্ত্রশ) জন কবর শিাট ৩০০ (র্িনশি) টি ব্যাবি এই 

প্রমশেণ সম্পন্ন করা হবব। প্রর্িটি ভূর্ি অর্ফবস র্প্রন্টারসহ কর্ম্পউটার সরবরাহ করা হবব। 

(জ) ভূর্ি অর্ফবসর অবকাঠাবিা র্নি িাণ 

সিিল এলাকায় প্রর্িটি ১০৩৫(একহাজার পঁয়মত্রশ) বগ িফুট আয়িবনর ২ (দুই) িলার ফাউবন্ডশনসহ 

১ (এক) িলা এবাং উিকূলীয় ও হাওর এলাকায় প্রর্িটি ১০৩৫ (একহাজার পঁয়মত্রশ) বগ িফুট আয়িবনর ৩ 

(র্িন) িলার ফাউবন্ডশনসহ ২ (দুই) িলা (র্নি িলা খার্ল) ভবন র্নি িাণ করা হবব। িহানগর ও শিৌর এলাকায় 

র্ববশষ স্থািিয নকশা িাধ্যবি অর্ফস ভবন র্নি িাণ করা হবব। র্নর্ি িি ভববনর প্রবয়াজনীয় আসবাবিত্র সরবরাহ 

করা হবব।  

(ি) প্রকল্প শভৌি অগ্রগর্ি 

২০১৯-২০ অথ ি বছলি এ প্রকলল্পি আওতায় ৪০০টি ইউমনয়ন ভূমি অমফে মনি িালণি লেযিাত্রা মনি িািণ 

কিা  লয়লছ। জুন ২০২০ পয িন্ত ৩২০ টি  ইউমনয়ন ভূমি অমফে এি মনি িাণ  েিাপ্ত  লয়লছ এবং বাকী  ইউমনয়ন 

ভূমি অমফে এি মনি িাণ  কাি িলিান আলছ। বাংলালদলশ সটকেই উন্নয়ন অভীি লেযিাত্রা ও রূপকল্প -২০২১ 

অিিলন স্থায়ীেশীল উন্নয়ন ও প্রামতষ্ঠামনক সেবা প্রদালনি সেলত্র বতিিান েিকালিি অন্যতি উন্নয়ন প্রকল্প  লে 

‘েিে সদলশ শ ি ও ইউমনয়ন ভূমি অমফে মনি িাণ প্রকল্প’। প্রকল্পটি বাস্তবাময়ত  লল ভূমি েংোন্ত সিকি ি 

পত্রামদি েংিেণ মনিাপদ  লব এবং অমফলেি কি ি পমিলবশ উন্নত  লব। ভূমিি তথ্য েংিেণ ও সেবা 

প্রতযাশীলদি সভাগামন্ত দূি  লব। েঠিক তথ্য েিবিা   ওয়ায় ভূমি েংোন্ত স্থানীয় মবলিাি অলনকাংলশ হ্রাে 

পালব এবং আইন শৃঙ্খলা পমিমস্থমতি উন্নমত  লব ফলল েিালি সুশােন প্রমতমষ্ঠত  লব। তাছাড়া কমম্পউটাি 

প্রমশেণ প্রদালনি িাধ্যলি দে িনশমক্ত ততমি কিা ও মিমিটাল িাটা েংিেলণি ব্যবস্থা কিাি িাধ্যলি 

বতিিান েিকালিি মিমিটাল বাংলালদশ বাস্তবায়লনি স্বপ্ন পূিলণ ে ায়ক  লব।  

(ঞ) আর্থ িক অগ্রগর্ি 

২০১৯-২০ অথ ি বছলি এ প্রকলল্পি আওতায় আিএমিমপলত বিাদ্দ মছল ১৬০.০০ সকাটি টাকা। জুন’
২০ পয িন্ত ব্যয়  লয়লছ ১০১.৩০ সকাটি টাকা যা সিাট বিালদ্দি ৬৩.৩১%।  

 

৭. র্ির্জটাল িির্িবি ভূর্ি জর্রবির িাধ্যবি ৩ টি র্সটি কবি িাবরশন, ১ টি শিৌরসভা এবাং ২টি গ্রািীণ 

উিবজলার র্ির্জটাল ভূর্ি ব্যবস্থািনা িির্ি স্থািন প্রকল্প 

(ক) প্রকবল্পর প্রাথর্িক িথ্যার্দ 

িনগলণি ভূ-েম্পমত্তি মনিাপত্তা মবিান এবং েিকামি ভূমি ব্যবস্থাপনায় েেিতা অিিনে  একটি দে, 

আধুমনক ও প্রযুমক্তমনভিি ভূমি ব্যবস্থাপনা গলড় সতালাি ললেয প্রকল্পটিলত মিমিটাল পিমতলত ভূমি িমিপ কলি 

সিৌিা ম্যাপে ও েমতয়ান প্রণয়ন কিা  লে।  প্রকলল্প দমেণ সকামিয়াি আধুমনক োলভি প্রযুমক্ত যথা, সলাবাল 

ন্যামভলগশন স্যালটলাইট মেলস্টি (মিএনএেএে), স্যালটলাইট ইলিিািী, Unmanned Aerial 

Vehicle (UAV)/ োলভি সরান, ইললক্ট্রমনক সটাটাল সস্টশন সিমশন (ইটিএে) ইতযামদ ব্যব াি কিা  লে।  
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(খ) প্রকবল্পর উবিশ্য 

 র্ির্জটাল িির্িবি ভূর্ি জর্রি কবর শিৌজা ম্যাি ও খর্িয়ান প্রণয়ন। জনগবণর ভূ-সম্পর্ত্তর 

র্নরািত্তা র্বধান, ভূর্ি  র্ববাদ হ্রাস, ভূর্ি রাজস্ব বর্ধ িিকরণ এবাং সরকার্র ভূর্ি ব্যবস্থািনায় সক্ষিিা অজিনসহ 

একটি দক্ষ ভূর্ি ব্যবস্থািনা গবড় শিালা। 

সব িবশষ িথ্য ও শ াগাব াগ প্রযুর্ক্ত ব্যবহার কবর একটি অবাধ, র্নরবিক্ষ, দ্রুি ও উন্নি ভূর্ি িথ্য শসবা 

সকল ভূর্ি িার্লবকর িাবজ সপৌৌঁলছ শদওয়া। 

(গ) প্রকবল্পর কা িাবলী 

  ১. র্ির্জটাল সাবভির িাধ্যবি প্রকল্প এলাকার ৬ টি স্থাবন  ৫৮৯ টি শিৌজায় র্ির্জটাল ভূর্ি জর্রি 

(শিৌজা ম্যাি ও শরকি ি) সম্পন্নকরণ; 

 ২. র্ির্জটাল শরকি ি িাটার সাবথ শিৌজা ম্যাি ও র্িউবটশন শরকবি ির সিন্বয় কবর কযািািাল 

িাটাববজ  প্রর্িষ্ঠা করা হবব; 

৩.  সির্ন্বি ভূর্ি ব্যবস্থািনা িির্ি বাস্তবায়বনর জন্য শসবটলবিন্ট, ম্যাবনজবিন্ট ও শরর্জবেশন 

র্বভাগর িবধ্য ল্যান্ড িাটা শবইজ র্সবস্ট্ি প্রর্িষ্ঠা করা । এজন্য ভূর্ি শরকি ি ও জর্রি অর্ধদপ্তর 

(র্িএলআরএস), শজানাল শসবটলবিন্ট অর্ফস (শজিএসও), উিবজলা শসবটলবিন্ট অমফে (এএসও অর্ফস), 

শজলা প্রশাসবকর (র্ির্স) কা িালয়, সহকারী কর্িশনার (ভূর্ি) অর্ফস ও সাব শরর্জর্ে অর্ফবসর িবধ্য 

শনটওয়াকি প্রর্িষ্ঠা করা হবব। 

(ঘ) প্রিযার্শি সুফল 

(১) ভূর্ি জর্রি, ভূর্ি ব্যবস্থািনা ও সাব শরর্জর্ে অর্ফবসর িবধ্য শনট ওয়াকি প্রর্িষ্ঠা কবর 

অবটাবিশন ব্যবস্থার   প্রবিিন করা হবব; 

(২) ভূর্ি িাটা ব্যাাংক প্রর্িষ্ঠা হবব র্বধায় ভূর্ি িার্লকগণ িাবদর প্রিযার্শি িথ্য সহবজই অনলাইবনর 

িাধ্যবি জানবি িারবব; 

(৩) শিৌজা ম্যাি ও শরকবি ির িবধ্য র্লাংবকজ প্রর্িষ্ঠা হবব র্বধায় শরকি ি শদখার সাবথ সাংর্িষ্ট েট 

শদখা  াবব; 

(৪)  ভূর্ি র্ববাদ হ্রাস িাবব ও ভূর্ি উন্নয়ন কর আদায় সহজীকরণ হবব; 

(৫) ভূর্ি জর্রি ও ব্যবস্থািনায় আধুর্নক ও প্রযুর্ক্ত র্নভির দক্ষ িানব সম্পদ সৃর্ষ্ট হবব; 

(৬) ভূর্ি জর্রি ও ব্যবস্থািনায় স্বেিা ও জবাবর্দর্হিা র্নর্িি হবব; 

(৭) নগর  ির্রকল্পনা ও এর উন্নয়বন সাংর্িষ্ট অন্যান্য প্রর্িষ্ঠাবনর িবধ্য ভূর্ি িাটা আদান প্রদান করা 

 াবব। 

(ঙ) প্রকল্প এলাকা 

৩টি মেটি কলপ িালিশন: নািায়ণগি, িট্টোি, িািশা ী  

১টি সপৌিেভা: িামনকগি এবং  

২টি োিীণ উপলিলা: িািিাই উপলিলা এবং কুমিয়া েদি উপলিলা 

(ি) প্রকল্প ব্যয় 

েব িলিাট: ৩৫১.৮৬২২ সকাটি টাকা 

মিওমব: ৭০.৮২৯৬ সকাটি টাকা 
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প্রকল্প ো াে: ২৮১.০৩২৬ সকাটি টাকা 

(ছ) প্রকবল্পর আর্থ িক ও শভৌি অগ্রগর্ি 

প্রকবল্পর শিাট ব্যয় ৩৫১.৮৬২২ (র্িনশি একান্ন শকাটি র্ছয়ার্শ লক্ষ বাইশ হাজার) লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ ি বছবর এর্ির্িবি বর্ণ িি প্রকবল্পর র্বিরীবি ৩.০৯ শকাটি টাকা বরাি র্ছল। জুন’১৯ ি িন্ত ব্যয় 

হবয়বছ ০.১৩৭৪ শকাটি টাকা  া শিাট বরাবির ৪.৭৫%। 
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িঞ্চি অধ্যায় 

ভূর্ি িন্ত্রণালবয়র আওিাধীন র্বর্ভন্ন সাংস্থা ও দপ্তর 

৫.১ ভূর্ি সাংস্কার শবাি ি 

৫.১.১ ভূর্ি সাংস্কার শবাবি ির সাংর্ক্ষপ্ত িটভূর্ি 

১৩ই আগস্ট্ ১৭৭২ সবন রাজস্ব প্রশাসন ির্রিালনার জন্য ওয়াবরন শহর্স্ট্াংস কতৃিক প্রর্ির্ষ্ঠি হয় 

‘শবাি ি অব শরর্ভর্নউ’। এরির র্বর্ভন্ন সিবয় কর্িশনার, কাবলটর িদ সৃর্ষ্ট এবাং রাজস্ব শবাি ি গঠবনর িাধ্যবি 

ভূর্ি ব্যবস্থািনার প্রশাসর্নক কাঠাবিাবক দৃঢ় করার িদবক্ষি শনয়া হয়। 

স্বাধীনিা িরবিী ১৯৭২ সবন ‘‘শবাি ি অব শরর্ভর্নউ’’ র্বলুপ্ত হবল শবাবি ির সকল দার্য়ত্ব িৎকালীন 

ভূর্ি প্রশাসন ও ভূর্ি সাংস্কার িন্ত্রণালবয়র অন্তভু িক্ত হয় এবাং িাঠ ি িাবয়র রাজস্ব অর্ফসসমূহ িদারর্ক ও 

ির্রদশ িবনর দার্য়ত্ব ভূর্ি িন্ত্রণালবয়র অনুর্বভাগ ‘ভূর্ি সাংস্কার কর্িশনার কা িালবয়র’ অধীন একজন ভূর্ি 

সাংস্কার কর্িশনার (যুগ্মসর্িব) এবাং িার র্বভাবগর জন্য িার জন উি-ভূর্ি সাংস্কার কর্িশনারবক (উিসর্িব) 

শদয়া হয়।  

এ ব্যবস্থািনায় িাঠ ি িাবয় ভূর্ি প্রশাসন ির্রিালনা, আিীল র্নষ্পর্ত্ত ইিযার্দ অর্ির্রক্ত দার্য়ত্ব ভূর্ি 

িন্ত্রণালবয়র উির ন্যস্ত করা হবল িা নীর্ি মনি িািলণি মূল দার্য়বত্বর সাবথ অর্ির্রক্ত িাবির সৃর্ষ্ট কবর। ফবল 

পূবব ির ‘শবাি ি অব শরর্ভর্নউ’ এর িি একটি শবাি ি গঠবনর প্রবয়াজনীয়িা শদখা শদয়। িরবিীবি র্বষয়টি জািীয় 

সাংসবদ উত্থার্িি হবল ভূর্ি প্রশাসন শবাি ি এযাট, ১৯৮০ আইন িাশ হয়। ১৯৮২ সাবলর শশষর্দবক ভূর্ি প্রশাসন 

শবাি ি এর কা িক্রি শুরু হয়। 

সরকাবরর ভূর্ি সাংস্কার অর্ভ ান শজারদার হওয়ার ির্রবপ্রর্ক্ষবি জািীয় ভূর্ি সাংস্কার কাউর্িবলর 

র্সিান্ত অনু ায়ী ১৯৮৯ সবনর ১৬ িাি ি ভূর্ি সাংস্কার শবাি ি অধ্যাবদশ, ১৯৮৯ ও ভূর্ি আিীল শবাি ি অধ্যাবদশ, 

১৯৮৯ শিািাববক িৎকালীন ভূর্ি সাংস্কার কর্িশনাবরর কা িালয়বক অবলুপ্ত ও ভূর্ি প্রশাসন শবাি িবক শভবঙ্গ 

 থাক্রবি ভূর্ি সাংস্কার শবাি ি ও ভূর্ি আিীল শবাি ি নাবি দুটি পৃথক শবাি ি সৃর্ষ্ট করা হয়। 

 

৫.১.২ ভূর্ি সাংস্কার শবাবি ির রূিকল্প ও অর্ভলক্ষয  

রূিকল্প(Vision) - দক্ষ, স্বে এবাং জনবান্ধব ভূর্ি ব্যবস্থািনা 

অর্ভলক্ষয(Mission) - দক্ষ, স্বে, আধুর্নক ও শটকসই ভূর্ি ব্যবস্থািনার িাধ্যবি ভূর্ি সাংক্রান্ত 

জনবান্ধববসবা র্নর্িিকরণ 

 

৫.১.৩ কা িাবর্ল 

৫.১.৩.১ মূল কা িির্রর্ধ 

• সরকাবরর ভূর্ি সাংস্কার নীর্ি বাস্তবায়ন 
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• ভূর্ি রাজস্ব/ভূর্ি উন্নয়ন কবরর সঠিক দাবী র্নধ িারণ, আদায় এবাং ভূর্ি উন্নয়ন কর আদায় বৃর্ির 

জন্য প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

• ভূর্ি রাজস্ব প্রশাসবনর কি িকিিাবদর কা িক্রি িত্ত্বাবধান 

• ভূর্ি রাজস্ব প্রশাসবনর িাঠ ি িাবয়র দপ্তরগুবলার বাবজট ব্যবস্থািনা(বাবজট প্রণয়ন ও ছাড়করণ) 

• শজলা হবি ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ফস ি িাবয়র সকল ভূর্ি অর্ফস ির্রদশ িন,িত্ত্বাবধানও ির্রবীক্ষণ 

• র্বভাগীয় ি িাবয় উি-ভূর্ি সাংস্কার কর্িশনার কা িালবয়র িত্ত্বাবধান 

• শকাট ি অব ওয়াি িস-এর আওিাধীন এবস্ট্টসমূবহর ব্যবস্থািনা ও িদারর্ক 

 

৫.১.৩.২ সাধারণ শকৌশলগি উবিশ্যসমূহ 

• ভূতম ব্যবস্থািনার দিিা বৃতদ্ধ 

• রাজস্ব সংগ্রহ বৃতদ্ধ 

• ভূতম তববরাধ হ্রাস 

৫.১.৩.৩ আবর্শ্যক শকৌশলগি উবিশ্যসমূহ 

• বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ক্ত বাস্তবায়ন শজারদারকরণ 

• কা িিির্ি, কি িির্রববশ ও শসবার িাবনান্নয়ন 

• আর্থ িক ও সম্পদ ব্যবস্থািনার উন্নয়ন 

• জািীয় শুিািার শকৌশল ও িথ্য অর্ধকার বাস্তবায়ন শজারদারকরণ 

 

৫.১.৩.৪ দাময়ে ও কায িপমিমি 

ভূর্ি সাংস্কার শবাি ি র্বর্ধিালা, ২০০৫ অনুসাবর শবাবি ির দার্য়ত্ব ও কা িির্রর্ধ র্নেরূি: 

• খাস জর্ি র্ির্িিকরণ সাংক্রান্ত শজলা ও উিবজলা ি িাবয়র কর্িটির কি িকাে ির্রদশ িন, ির্রবীক্ষণ ও 

িদারর্ক; 

• র্বভাগীয় ি িাবয় ভূর্ি সাংস্কার শবাবি ির র্নয়ন্ত্রণাধীন উি-ভূর্ি সাংস্কার কর্িশনার কা িালবয়র 

িত্ত্বাবধায়ন; 

• শজলা হবি ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ফস (িহর্শল)  ি িাবয়র সকল ভূর্ি অর্ফস ির্রদশ িন, িত্ত্বাবধায়ন ও 

ির্রবীক্ষণ; 

• িন্ত্রণালবয়র র্নবদ িশক্রবি ভূর্ি ব্যবস্থািনার িাঠ প্রশাসন সাংক্রান্ত র্বর্ভন্ন অর্ভব াবগর িদন্ত; 

• শজলা হবি ইউর্নয়ন ভূর্ি অর্ফস (িহর্শল) ি িাবয়র সকল ভূর্ি অর্ফবসর অর্িট আির্ত্ত সাংক্রান্ত 

িদারর্ক; 

• ভূর্ি রাজস্ব প্রশাসবনর িাঠ ি িাবয়র দপ্তরসমূবহর বাবজট প্রণয়ন ও ছাড়করণ; 

• ভূর্ি উন্নয়ন কবরর সঠিক দাবী র্নধ িারণ, ভূর্ি উন্নয়ন কর আদায় বৃর্ির জন্য প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; 

• িন্ত্রণালয় র্ভর্ত্তক র্বর্ভন্ন সাংস্থার ববকয়া দাবী র্নধ িারণসহ আদাবয়র িদবক্ষি গ্রহণ; 

• ভূর্ি উন্নয়ন কর আদায় সাংক্রান্ত িার্সক প্রর্িববদন ভূর্ি িন্ত্রণালয়সহ সাংর্িষ্ট অন্যান্য দপ্তবর শপ্ররণ; 

• শকাট ি অব ওয়াি িস্ এর আওিাধীন এবস্ট্টসমূবহর ব্যবস্থািনা ও িদারর্ক এবাং িন্ত্রণালবয় 

এিদসাংক্রান্ত প্রর্িববদন শপ্ররণ। 

৫.১.৪ জনবল 
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শটর্বল ৫.১: ভূর্ি সাংস্কার শবাবি ির জনবল 

শের্ণ অনুবিার্দি িদ পূরণকৃি িদ শূন্য িদ 

১ি শেণীর কি িকিিা ২৪টি ১৯টি ৫টি 

২য় শেণীর কি িকিিা ০৯টি ৮টি ১ টি 

৩য় শেণীর কি িিারী ৫০টি ৪১টি ৯টি 

৪থ ি শেণী কি িিারী ২৩টি ১৯টি ৪ টি 

সব িবিাট ১০৬টি ৮৭ টি ১৯ টি 

 

৫.১.৫ িানব েম্পদ উন্নয়ন 

(ক) সদলশি অভযন্তলি প্রমশেণ: 

 ইন- াউি প্রমশেণ: ভূমি েংস্কাি সবালি ি সিাট ২৪টি ইন াউি প্রমশেণ অনুমষ্ঠত  লয়লছ। উক্ত 

প্রমশেণ েমূল  ভূমি েংস্কাি সবাি ি ও মবভাগীয় উপ-ভূমি েংস্কাি  কমিশনালিি কায িাললয়ি  ১ি, ২য়, ৩য় ও 

৪থ ি সেণীি েব িলিাট ৪৩৯িন কি িকতিা ও কি িিািীলক প্রমশেণ প্রদান কিা  য়। এলত েমিবালয় মনলদ িশিালা 

২০১৪, িাকুিী মবমি-মবিান, পমিপত্র / মনলদ িশাবলী ইতযামদ এবং গামড়িালকলদিলক গামড় পমিিালনাি মবমি-

মবিান/ মনয়িাবলী েংোন্ত প্রমশেণ সদয়া  লয়লছ।  

কি িশালা: ০১ জুলাই ২০১৯ সথলক ৩০ জুন ২০২০ পয িন্ত ভূমি েংস্কাি সবাি ি কর্তিক ০৪ (িাি)টি 

ওয়াকিশলপি আলয়ািন কিা  লয়লছ।  (১) মিউলটশনকৃত েমতয়ানেমূ  সিলা/উপলিলা/ে কািী কমিশনাি 

(ভূমি)গলণি ওলয়বোইলট আপললািকিণ (২) ভূমি উন্নয়ন কি ব্যবস্থাপনা েফটওয়যাি িাল্যকিণ এবং (৩) 

মিউলটশন সকে মিমভউ মবষয়ক েফটওয়যাি িাল্যকিণ শীষ িক কি িশালা ০৪ (িাি)টিলত অংশে ণকািী 

কি িকতিা/কি িিািীি সিাট েংখ্যা ১৪৪ িন।  

(খ) বম :বাংলালদশ প্রমশেণ: 

ভূমি েংস্কাি সবালি িি ৫ িন কি িকতিা ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি সেবা কায িেি অমিকতি ে মিকিলণি 

ললেয ভূমি সেবা প্রদানকািী মবমভন্ন েংস্থাি কায িেি েলিিমিন পয িলবেণ, Land Digitization 

Automation Land Management এি উপি জ্ঞান ও অমভজ্ঞতা অিিলনি মনমিত্ত োউথ 

সকামিয়া ও থাইল্যান্ড েফি কলিন এবং ১  (এক) িন কি িকতিা মেঙ্গাপুলি অবমস্থত Singapore 

Institute of Management (SIM) – এ বামষ িক কি িেম্পাদন র্চমক্ত মবষয়ক এক প্রমশেণ 

কি িসূমিলত অংশে ণ কলিন।  

৫.১.৬ ২০১৯-২০ অথ ি বছবরর কা িক্রি 

৫.১.৬.১ সাধারণ কায িক্রি 

• ৮৪% ই-নািজাবর ও জিাখাবরশজর আশিেন বনষ্পবি করা হয়।  

• ভূবি উন্নয়ন কর ৬০৬ রকাটি োকা এিং কর িবহ িভূি রাজস্ব ৮৪.২৩ রকাটি োকা আোয় করা হয়।   

• ই-নািজারী িাস্তিায়ন করার লশেয রজলা, উপশজলা/সাশকিল ও ইউবনয়ন/রপৌর ভূবি অবফশসর জন্য 

১৪৪৯ টি ল্যাপেপ, ৪৫৩ টি বপ্রন্টার, ৪৫৩ টি কযানার ক্রশয়র বনবিি অর্ ি ছাি করা হশয়শছ।  

• সারাশেশের ভূবি ব্যিস্থাপনাসহ ভূবি সংক্রান্ত আইন কানুশনর যর্াযর্ প্রশয়াগ এিং ভূবি সংক্রান্ত িথ্য 

ও ররকর্ ি হালনাগােকরশণর লশেয বর্বজোল কায িক্রশির অংে বহশসশি Land 

Information Management System (LIMS), ই-বিউশেেন System, 

Budget Management System, Employee Information 

Management System সকল উপশজলা/সাশকিল/ইউবনয়ন/রপৌর ভূবি অবফশস চালু 
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রশয়শছ। অন্যান্য িবর্উলসমূশহর িশধ্য  Land Development Tax 

Management System, Mutation Review Management 

System, Rent Certificate Management System ও Misc. Case 

Management System এর Development  এিং TOT প্রবেেশণর কাজ 

সিাপ্ত হশয়শছ, যা িাস্তিায়শনর পয িাশয় আশছ। 

• ভূবি সংকার রিার্ ি এর জািীয় শুোচার রকৌেল  (NIS) প্রণয়ন করা হশয়শছ এিং িা ওশয়িসাইশে 

আপশলার্ করা হশয়শছ।  

• িথ্য অবধকার আইশন আশিেন প্রাবপ্ত সাশপশে িথ্য প্রোন করা হশচ্ছ। RTI রফাকাল পশয়ন্ট 

কি িকিিা বনশয়াগ করা আশছ।  

• িাবষ িক কি িসম্পােন চুবক্ত অনুযায়ী কায িক্রি চলিান আশছ। ভূবি িন্ত্রণালয় ও িবন্ত্রপবরষে বিভাশগর 

সফেওয়যাশর প্রবিশিেন আপশলার্ করা হশয়শছ।  

• ভূবি সংকার রিাশর্ ি ই-নবর্ কায িক্রি চলিান আশছ।  

•  ভূবি সংকার রিাশর্ ির রচয়ারম্যান, সেস্য, উপ ভূবি সংকার কবিেনার, রজলা প্রোসক, অবিবরক্ত 

রজলা প্রোসক (রাজস্ব) ও সহকারী কবিেনার (ভূবি) কর্তিক ভূবি অবফসসমূহ প্রস্তাি অনুযায়ী 

েে িন/পবরেে িন করা হশয়শছ।    

 

৫.১.৬.২ তববেষ সফলিা  

 

• ভূতম সংস্কার শবার্ ি, তবভাগীয় উি ভূতম সংস্কার কতমেনার কার্ িালয়, শজলা প্রোসবকর কার্ িালবয়র 

রাজস্ব প্রোসন, সাবকিল/উিবজলা ভূতম অতফস ও ইউতনয়ন/বিৌর ভূতম অতফসসমূবহ  online বাবজর্ 

ব্যবস্থািনা প্রতিষ্ঠা করা হবয়বছ।  

• শদবের জনগণবক হয়রাতন মুিভাবব, স্বল্প ব্যবয়, স্বল্প সমবয় ও স্বচ্ছিার সশঙ্গ ভূতম শসবা 

তনতিিকরবণর লবিয  সারাবদবে তর্তজর্াল ভূতম শসবা িালু করা হয়। তর্তজর্াল ভূতম শসবার অংে 

তহবসবব ৪৮৮টি উিবজলায় েিভাগ ই-নামজাতর িালু করা হবয়বছ। উি ই-নামজাতর বাস্তবায়ন 

কার্ িক্রমবক অতধকির গতিেীল করার লবিয শজলা, উিবজলা ও ইউতনয়ন ভূতম অতফবসর জন্য ১৪৪৯ 

টি ল্যাির্ি, ৪৫৩ টি তপ্রন্টার, ৪৫৩ টি স্কযানার ক্রবয়র তনতমি অথ ি ছাি করা হবয়বছ। 

• Land Development Tax Management System, Mutation 

Review Management System, Rent Certificate 

Management System ও  Misc. Case Management System এর 

Development  এবং TOT প্রতেিবণর কাজ সমাপ্ত হবয়বছ, র্া বাস্তবায়বনর ির্ িাবয় আবছ। 

•  Land Information Management System (LIMS) সফর্ওয়যাবরর ই-

তমউবর্েন System, Budget Management System ও Employee 

Information Management System উিবজলা/সাবকিল/ইউতনয়ন/বিৌর ভূতম 

অতফসসমূবহ সফলিার সাবথ িালু রবয়বছ। 

 

 

৫.১.৬.3 বনণীি িযাবলঞ্জসমূহ 

• আধুবনক ভূবি ব্যিস্থাপনা বনবিিকরণাশর্ ি ভূবি সংকার রিার্ ি বিবধিালা, ২০০৫ হালনাগাে না র্াকায় 

সুি ুভূবি ব্যিস্থাপনা কায িক্রি ব্যাহি হশচ্ছ।  

• িাঠ পয িাশয়র বকছু বকছু উপশজলা/সাশকিল ও ইউবনয়ন/রপৌর ভূবি অবফশসর রভৌি অিকাঠাশিা না 

র্াকায় রসখাশন সুিু ভূবি ব্যিস্থাপনা কায িক্রি ব্যাহি হশচ্ছ।  
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• রাজস্ব প্রোসশনর বিবভন্ন পয িাশয় অনুশিাবেি জনিশলর িশধ্য অশনক পে শূন্য র্াকায় ভূবি সংক্রান্ত 

স্বাভাবিক রসিা প্রোশন সিস্যা হশচ্ছ।   

৫.১.৭ ভমবষ্যৎ পমিকল্পনা: 

• সরকাবরর তভেন ২০২১ বাস্তবায়বনর লবিয ভূতম মন্ত্রণালবয়র আওিায় ভূতম সংস্কার শবার্ ি কতৃিক 

জনগবণর শদারবগািায় উন্নি ভূতম শসবা শিৌৌঁবছ শদয়ার লবিয তর্তজর্াল ভূতম ব্যবস্থািনা কার্ িক্রম িালু 

করা হবয়বছ। বিিমাবন ৪৮৮ উিবজলায় ই-নামজাতর িালু আবছ। অবতেষ্ট ২১ টি উিবজলায় ই-

নামজাতর িালুপূব িক এ কার্ িক্রবম েিভাগ অজিন তনতিি করা হবব।  

• রাজস্ব প্রোসবনর কার্ িক্রমবক সুষু্ঠ ও গতিেীল করার তনতমি সকল ির্ িাবয়র অতফবসর তনজস্ব ভবন 

তনতিবির লবিয কার্ িকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবব।  

• Land Development Tax Management System, Mutation 

Review Management System, Rent Certificate 

Management System ও  Misc. Case Management System িালু 

কবর পূণ িাঙ্গ তর্তজর্াল ভূতম ব্যবস্থািনা তনতিি করা হবব।  

• সহকারী কবিেনার (ভূবি)গশণর আিাবসক সিস্যা বনরসনকশল্প 'িাসভিন বনি িাণ প্রকল্প' গ্রহণ করা 

হশি। 

• ইউবনয়ন ভূবি সহকারী কি িকিিাগশণর আিাবসক সিস্যা বনরসনকশল্প 'িাসভিন বনি িাণ প্রকল্প' গ্রহণ 

করা হশি। 

• অনলাইশন ভূবি উন্নয়ন কর আোশয়র লশেয রেশের অনবধক ১০(েেটি) রজলার ১০ (েে)টি রিৌজায় 

ভূবি উন্নয়ন কর ব্যিস্থাপনা সফেওয়়্াশরর প্রর্ি পাইলটিং অশক্টাির/২০২০ িাশস, ৬১ রজলার ৪৮২টি 

উপশজলা/সাশকিল/রিশিা ভূবি অবফশসর আওিায় এক িা একাবধক রিৌজায় নশভম্বর/২০২০ িাশস 

ববিীয় পাইলটিং এিং ৬১ রজলার ৩৪৬১ ইউবনয়ন/রপৌর ভূবি অবফশসর আওিায় এক িা একাবধক 

রিৌজায় র্তিীয় পাইলটিং বর্শসম্বর/২০২০ িাশস চালু করা হশি। 

• মুবজিিষ ি উপলশেয িাননীয় প্রধানিন্ত্রী কর্তিক পাি িিয রজলা ব্যিীি ৬১ রজলায় অনলাইশন ১০০% 

(েিভাগ) ভূবি উন্নয়ন কর আোয় কায িক্রশির শুভ উশবাধশনর ব্যিস্থা রনয়া হশি। 

 

৫.১.৮ অর্িট আির্ত্ত 

প্রমতলবদনািীন অথ ি বছলি ভূর্ি সাংস্কার শবাবি ির ২০১৬-২০১৭ সবনর র্হসাব র্নরীক্ষা প্রর্িববদবনর ০৪ 

(িার) টি অর্িট আির্ত্ত (আির্ত্তকৃি অবথ ির পমিিাণ ১৬,৮৪১/- টাকা) র্নষ্পর্ত্ত করা হয়। বতিিালন ভূমি েংস্কাি 

সবালি ি অমিট আপমত্ত সপমন্ডং সনই। 
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ছমব ৫.১: ‘ভূমি েংস্কাি সবাি ি এি প্রিান কায িাললয় িাননীয় ভূমি িন্ত্রীি িতমবমনিয় েভা 

২৩ সেলেম্বি ২০১৯ তামিলে িাননীয় ভূমিিন্ত্রী োইফুজ্জািান সিৌধুিী, এিমপ িািিানীি িমতমেললি মবআইিমিউটিএ ভবলন 

অবমস্থত ভূমি েংস্কাি সবাি ি এি প্রিান কায িাললয় অনুমষ্ঠত উক্ত সবাি ি কি িকতিালদি োলথ এক িতমবমনিয় েভায় অংশে ণ 

কলিন।  

 

 

ছমব ৫.২: ‘ভূমি সেবায় অমিকতি গমতশীলতা আনয়লন ই-নািিামিি ভূমিকা’ শীষ িক এক মদলনি কি িশালা 

৩১ িাি ি ২০১৯ তামিলে ভূমি েংস্কাি সবালি িি উলযালগ িািিানীি মবয়াি ফাউলন্ডশন মিলনায়তলন অনুমষ্ঠত ‘‘ভূমি সেবায় 

অমিকতি গমতশীলতা আনয়লন ই-নািিামিি ভূমিকা’’ শীষ িক এক মদলনি কি িশালাি উলবািনী অনুষ্ঠালন প্রিান অমতমথ ম লেলব 
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উপমস্থত মছললন িাননীয় ভূমিিন্ত্রী োইফুজ্জািান সিৌধুিী। 

 

 

ছমব ৫.৩: মভমিও কনফালিলসি িাধ্যলি আলয়ামিত ভূমি েংস্কাি সবালি িি েিিয় েভা 
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৫.২ ভূর্ি আিীল শবাি ি 

৫.২.১ ভূর্ি আিীল শবাবি ির িটভূর্ি 

িানুষ িাত্রই শকান না শকান ভাবব ভূর্ির উির র্নভিরশীল। িন্মবধ্য আিাবদর কৃর্ষ র্নভিরশীল শদবশ 

ভূর্ির গুরুত্ব আবরা শবশী। ক্রিাগি জনসাংখ্যা বৃর্ির কারবণ সাংকট র্দনর্দন প্রকটির হবে। র্বর্ভন্ন কারবণ 

এবদবশ ভূর্ি ব্যবস্থািনা ও ভূমি আইবনর জটিলিা আবহিান কাল ধবর িবল আসবছ। ভূমি ব্যবস্থািনা 

সুদীঘ িকাল ধবর এিদাঞ্চবলর রাষ্ট্রীয় প্রশাসবনর মুখ্য র্ভর্ত্ত র্হবসবব ির্রিার্লি হবয় আবছ। শদবশর সািার্জক ও 

অথ িননর্িক কাঠাবিা অিযন্ত গভীিভালব ভূর্ি ব্যবস্থািনর সাবথ সমৃ্পক্ত। এর রবয়বছ সুদীঘ ি ঐর্িহয।  

অিীবি ভূর্ি ব্যবস্থািনা বলবি মূলি কর আদায় র্ভর্ত্তক ব্যবস্থািনা বুিাবিা। বিিিাবন ভূর্ি 

ব্যবস্থািনা বলবি শুধু কর আদায়বকই বুিায় না বরাং ভূর্ি ব্যবস্থািনার আধুর্নকায়বনর িাধ্যবি গণিানুবষর 

শভাগার্ন্ত হ্রাসসহ ভূর্ির েলব িাত্তি ব্যবহার র্নর্িি করার লবক্ষয একটি দক্ষ প্রশাসর্নক ব্যবস্থাবক বুিায়। 

িদানীন্তন ভারবির অাংশ র্হসাবব এবদবশ সব ি প্রথি ১৭৭৬ সাবল ভূর্ি ব্যবস্থািনা ও ভূর্ি রাজস্ব আদাবয়র 

শক্ষবত্র ইস্ট্ ইর্ন্ডয়া সকাম্পামন কতৃিক “ববাি ি অব শরর্ভর্নউ” গঠিি হয়। িরবিীবি এই শবাবি ির অধীবন র্সর্ভল 

সার্ভিস সদস্যরা রাজস্ব র্বষয়ক নীর্ি র্নধ িারণ, রাজস্ব ব্যবস্থািনা সম্পবকি র্বর্ভন্ন আইন-কানুন প্রণয়ন করবিন 

এবাং “ববাি ি অব শরর্ভর্নউ”-এর িরািশ ি গ্রহণ করবিন। িখন শবাবি ির প্রধান কাজ র্ছল রাজস্ব প্রশাসন সম্পবকি 

কাবলটর এর কা িাবলী িত্ত্বাবধান ও র্নয়ন্ত্রণ করা। এরির র্বর্ভন্ন সিবয় কর্িশনার, কাবলটর িদ সৃর্ষ্ট এবাং 

রাজস্ব শবাি ি গঠবনর িাধ্যবি ভূর্ি ব্যবস্থািনার প্রশাসর্নক কাঠাবিাবক দৃঢ় করার িদবক্ষি শনয়া হয়। স্বাধীনিা 

িরবিী ১৯৭২ সাবন “ববাি ি অব শরর্ভর্নউ” র্বলুপ্ত হবল শবাবি ির সকল দার্য়ত্ব িৎকালীন ভূর্ি প্রশাসন ও ভূর্ি 

সাংস্কার িন্ত্রণালবয়র অন্তভু িক্ত হয়। 

১৭৯৩ সাবল র্িরস্থায়ী ববন্দাবস্ত আইন প্রণয়বনর ফবল রাজস্ব প্রশাসবন নানা জটিলিার সৃর্ষ্ট হয়। িখন 

জর্িদারী প্রথা, নবাব, রাজা ও িহারাজাবদর কা িক্রি ১৭৯৩ সবনর স্থায়ী ববন্দাবস্ত শরগুবলশন িবি র্নয়র্ন্ত্রি 

হবিা।  াবিীয় রাজস্ব সাংক্রান্ত িািলা ট্রাইবুযনাল র্হসাবব শবাি ি অব শরর্ভর্নউ কাজ করবিা। র্কন্তু রাষ্ট্রীয় 

অর্ধগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০ বহাবলর ির র্কছু র্কছু ব্যর্িক্রি ছাড়া রাজস্ব র্বষয়ক প্রায় সকল আইন 

বার্িল হয়। এছাড়া ২৫ র্বঘা ি িন্ত খাজনা িওকুফ ও হাট-বাজার ইজারা িার্রখ/সন প্রদান িির্ি র্ভন্নির 

হওয়ায় এবাং “ববাি ি অব শরর্ভর্নউর” গুরুত্ব কি র্বববর্িি হওয়ায় এবাং িরবিীবি িন্ত্রণালয় কতৃিক এ র্নব িাহী 

দার্য়ত্ব িালবনর সুব াগ সৃর্ষ্ট হওয়ায় “ববাি ি অব শরর্ভর্নউ” র্বলুপ্ত শঘার্ষি হয়। 

এ ব্যবস্থািনায় িাঠ ি িাবয় ভূর্ি প্রশাসন ির্রিালনা, আিীল র্নষ্পর্ত্ত ইিযার্দ অর্ির্রক্ত দার্য়ত্ব ভূর্ি 

িন্ত্রণালবয়র উির ন্যস্ত করা হবল িা নীমত মনি িািলণি মূল দার্য়বত্বর সাবথ অর্ির্রক্ত িাবির সৃর্ষ্ট কবর। ফবল 

পূবব ির “ববাি ি অব শরর্ভর্নউ”-এর িি একটি শবাি ি গঠবনর প্রবয়াজনীয়িা শদখা শদয়। িরবিীবি ভূর্ি সাংক্রান্ত 

 াবিীয় জটিলিা র্নরসনকবল্প ১৯৮০ এর দশক অনুরূি শবাবি ির প্রবয়াজনীয়িা শদখা শদয়ায় ১৯৮১ সবনর ১৩ 

নাং আইন প্রবিিবনর িাধ্যবি “ভূর্ি প্রশাসন শবাি ি” সৃর্ষ্ট করা হয়। ১৯৮২ সাবলর শশষ র্দবক “ভূর্ি প্রশাসন 

শবাি ি” এর কা িক্রি শুরু হয়। িরবিীবি জািীয় ভূর্ি সাংস্কার কাউর্িবলর র্সিান্ত অনু ায়ী ১৯৮৯ সাবনর ১৬ 

িাি ি ভূর্ি আিীল শবাি ি অধ্যাবদশ, ১৯৮৯ ও ভূর্ি সাংস্কার শবাি ি অধ্যাবদশ, ১৯৮৯ অনু ায়ী ভূর্ি প্রশাসন 

শবাি িবক শভবঙ্গ  থাক্রবি ভূর্ি আিীল শবাি ি ও ভূর্ি সাংস্কার শবাি ি নাবি দুটি শবাবি ির সৃর্ষ্ট হয়। 

ভূর্ি রাজস্ব িািলায় জনগবণর সুর্বিার প্রার্প্ত, িািলার দ্রুি র্নষ্পর্ত্ত এবাং িািলার ব্যবস্থািনা মনমিত 

করার উবিবশ্য ভূর্ি আিীল শবাি ি অধ্যাবদশ, ১৯৮৯ (অধ্যাবদশ নাং ২, ১৯৮৯) এর িাধ্যবি ভূর্ি আিীল শবাি ি 

গঠিি হয়। উক্ত অধ্যাবদশ িরবিী জািীয় সাংসবদ িাস হয় ও ৩১ শি, ১৯৮৯ িার্রবখ িহািান্য রাষ্ট্রির্ির 
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সের্ি লাভ কবর এবাং ভূর্ি আিীল শবাি ি আইন ১৯৮৯ (আইন নাং ২৪, ১৯৮৯) নাবি অর্ভর্হি হয়। এভাববই 

ভূর্ি আিীল শবাবি ির সৃর্ষ্ট হয়। 

৫.২.২ ভূর্ি আিীল শবাবি ির রূিকল্প ও অর্ভলক্ষয  

• বাদী/তববাদী উভয় িবির শুনাতন গ্রহণ ও দতললিত্র িরীিা পূব িক তববরাধ তনষ্পতির আবদে প্রদান; 

• র্থা সম্ভব শুনাতনর তদন কম ধার্ ি কবর স্বল্প সমবয় স্বচ্ছ ও তনরবিি তবিাতরক সুতবধা প্রদান; 

• মামলা তনষ্পতির ির স্বল্পিম সমবয় বাদী/তববাদীবক আবদবের কতি প্রদান; 

• শদবের প্রিযন্ত অঞ্চল হবি আগাি তনরীহ জনগবণর শভাগাতন্ত লাঘব করা; 

• তর্তজর্ালাইবজেবনর মাধ্যবম জনগবণর শদারবগািাই শসবা শিৌৌঁবছ শদয়া। 

 
 

৫.২.৩ কা িাবলী 

 

• ভূতম সংক্রান্ত মামলা (রাজস্ব সম্পকীয়); 

• নামজাতর জমাখাতরজ মামলা; 

• সায়রাি ও জলমহাল সংক্রান্ত মামলা; 

• ভূতম শরকর্ ি সম্পতকিি মামলা; 

• ভূতম উন্নয়ন কর সাটি িতফবকর্ মামলা; 

• খাস জতম ববদাবস্ত সংক্রান্ত মামলা; 

• তি.তর্.আর. এযাবক্টর অধীবন দাবয়রকৃি তরতভেন/আিীল মামলা; 

• অতি িি, পবরিযক্ত ও তবতনময় সম্পতি তবষয়ক মামলা; 

• ওয়াকফ/শদববাির সম্পতি সংক্রান্ত মামলা (উি সম্পতি ব্যবস্থািনা ও প্রোসতনক তবষয় ব্যিীি); 

• অধস্তন ভূতম আদালিসমূবহর কার্ িক্রম িতরদে িন, অণুিীেণ ও মূল্যায়ন;  

• ভূতম সংক্রান্ত আইন, আবদে ও তবতধ সম্পবকি সরকার কতৃিক শপ্রতরি তবষয়াতদবি িরামে ি দান;এবং 

• সরকার কতৃিক সমবয় সমবয় ন্যস্ত অন্যান্য দাতয়ত্ব িালন। 

 

৫.২.৪ জনবল 

শটর্বল ৫.২: ভূর্ি আিীল শবাবি ির জনবল 

 

ক্রর্ি

ক নাং 

িবদর নাি (কি িকিিা) িঞ্জুরীকৃি িবদর 

সাংখ্যা 

কি িরি িবদর সাংখ্যা শূন্য িবদর সাংখ্যা 

১ শিয়ারম্যান (সরকাবরর সর্িব) ০১ ০১  

২ সদস্য (অর্ির্রক্ত সর্িব) ০২ ০২  

৩ সর্িব (উিসর্িব) ০১ ০১  

৪ শাখা প্রধান (র্সর্নয়র সহকারী সর্িব) ০৩ ০৩  

৫ শিয়ারম্যান িবহাদবয়র একান্ত সর্িব 

(র্স:সহ:সর্িব) 

০১ ০১  

৬ শাখা প্রধান (সহকারী সর্িব) ০২ ০২  

৭ লাইবের্রয়ান  ০১ - ০১ 

 শিাট ১১ ১০ ০১ 
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ক্রর্ি

ক নাং 

িবদর নাি (কি িকিিা) িঞ্জুরীকৃি িবদর 

সাংখ্যা 

কি িরি িবদর সাংখ্যা শূন্য িবদর সাংখ্যা 

ক্রর্ি

ক নাং 

িবদর নাি (কি িিারী) িঞ্জুরীকৃি িবদর 

সাংখ্যা 

কি িরি িবদর সাংখ্যা শূন্য িবদর সাংখ্যা 

১ উচ্চিান সহকারী ০৮ ০৭ ১টি পদ িনপ্রশােন 

িন্ত্রণালয় কর্তিক েংিেণ 

কিা  লয়লছ। 

২ সাঁটর্লর্িকার কাি-কর্ম্পউটার অিাবরটর ০৪ ০৪ -- 

৩ সাঁট-মুদ্রাক্ষর্রক কাি-কর্ম্পউটার অিাবরটর ০৫ ০২ ০৩ 

৪ সহকারী লাইবের্রয়ান ০১ -- ০১ 

৫ র্হসাব সহকারী  ০১ ০১ -- 

৬ কযার্শয়ার ০১ - ০১ 

৭ গার্ড় িালক ০৫ ০৪  ০১ 

৮ বািিা বাহক ০১ ০১ -- 

৯ কযাশ সরকার ০১ ০১ -- 

১০ র্ি,এি,ও ০১ ০১ -- 

১১ দপ্তরী ০১ ০১ -- 

১২ অর্ফস সহায়ক ১০ ০৮ ০২ 

 শিাট ৩৯ ৩০ ০৯ 

 

৫.২.৫ িানব সম্পদ 

ই-শকইস ম্যাবনজবিন্ট, ই-লাইবের্র; ই-িথ্য ভান্ডার সির্র, ই-ফাইলাং র্সবস্ট্ি কা িক্রবির অগ্রগর্ি 

ইিযার্দ র্বষবয় প্রাবয়ার্গক প্রর্শক্ষণ প্রদান (ভূর্ি আিীল শবাবি ির র্বজ্ঞ র্বিারকগণ কতৃিক সবরজর্িবন সকল 

অর্ির্রক্ত র্বভাগীয় কর্িশনার (রাজস্ব), শজলা প্রশাসক, অর্ির্রক্ত শজলা প্রশাসক (রাজস্ব), সহকারী কর্িশনার 

(ভূর্ি)-গণবক র্নবয় র্বভাগীয় ও শজলা ি িাবয়র র্নর্বড় প্রাবয়ার্গক প্রর্শক্ষণ প্রদান এবাং গুনগি িানসম্পন্ন 

র্বিার্রক শসবা প্রদান র্নর্িি করা); শিয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ কতৃিক অর্ির্রক্ত শজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

আদালি/অর্ফস এবাং উিবজলা সহকারী কর্িশনার (ভূর্ি)-এর আদালি/অর্ফস র্নর্বড় ির্রদশ িণ ও িরীর্বক্ষণ 

করা হবয়বছ; Annual Performance Agreementএর লক্ষযিাত্রা অজিন; এবাং 

র্ির্জটালাইবজশবনর িাধ্যবি িািলার িথ্য আদান প্রদাবনর অগ্রগর্ি অজিন।  

৫.২.৬ ২০১৯-২০ অথ ি বছবরর কা িক্রি 

৫.২.৬.১ সাধারণ কায িক্রি 

• ভূবি আপীল রিাশর্ ির ২০১৯-২০ অর্ ি িছশরর ৫৭২টি িািলা বনষ্পবি করা হশয়শছ;  

• প্রাশয়াবগক প্রবেেণ প্রোন, (ভূবি আপীল রিাশর্ ির বিজ্ঞ বিচারকগণ কর্তিক সশরজবিশন সকল অবিবরক্ত 

বিভাগীয় কবিেনার (রাজস্ব), রজলা প্রোসক, অবিবরক্ত রজলা প্রোসক (রাজস্ব), সহকারী কবিেনার 

(ভূবি)-রের বনশয় বিভাগীয় ও রজলা পয িাশয়র বনবিি প্রাশয়াবগক প্রবেেণ প্রোন এিং গুনগি 

িানসম্পন্ন বিচারবক রসিা প্রোন   বনবিি করা হশয়শছ;  

• রচয়ারম্যান ও সেস্যবৃন্দ কর্তিক ২০১৮-১৯ অর্ ি িছশর অবিবরক্ত রজলা প্রোসক (রাজস্ব) 

আোলি/অবফস এিং   উপশজলা সহকারী কবিেনার (ভূবি)-এর আোলি/অবফস বনবিি পবরেে িণ ও 

অনুিীেণ ও মূলায়ন করা হশয়শছ এিং এশি জনগশণর বিচাবরক রসিার িান উশিারির বৃবে হশয়শছ; 

• Annual Performance Agreement এর লেযিাত্রা অজিন। 

 

৫.২.৬.২ বিশেষ সফলিা 
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• ই-রকইস ম্যাশনজশিন্ট, ই-িথ্য ভাণ্ডার বসশস্টশির ব্যিহার। 

৫.২.৬.৩ উদ্ভািনী কায িক্রি 

• রিাশর্ ির কি িকিিা কি িচারীশের PIMS চালুর উশযাগ রনয়া হশয়শছ। 

৫.২.৭ ভমবষ্যৎ পমিকল্পনা 

• ভূবি আপীল রিার্ ি সম্পূণ ি বজওবি অর্ িায়শন “এস্টাবিবেং ইবন্টশগ্রশের্ বর্বজোল রনেওয়াকি ইন বে 

রকইস এবিশকেন ম্যাশনজশিন্ট বসশস্টি অি অল ল্যান্ড ররবভবনউ আোলি অি িাংলাশেে” 

[Establishing Integrated Digital Network in the Case Application 

Management System (CAMS) of All Land & Land Revenue Adalats of 

Bangladesh (LALRAB)]-েীষ িক একটি উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়শনর উশযাগ গ্রহণ হশয়শছ। 

  

৫.২.৮ অর্িট আির্ত্ত 

শটর্বল ৫.৩: ভূর্ি আিীল শবাবি ির অর্িট আির্ত্ত 

িন্ত্রণালয়/েংস্থাি 

নাি 

অমিট 

আপমত্তি 

েংখ্যা 

টাকাি 

পমিিাণ 

(লে 

টাকায়) 

িিেীলট 

িবালবি 

েংখ্যা 

মনষ্পমত্তি 

েংখ্যা 

িন্তব্য 

ভূমি আপীল সবাি ি ১৯ ৪৩.১৭ ০৯ নাই সপমন্ডং ১৯টি অমিট মনষ্পমত্তি প্রলিিা িললছ। 

 

 

ছমব ৫.৪: ভূমি িন্ত্রণালয় ও ভূমি আপীল সবালি িি িালে ২০১৯-২০ অথ ি বছলিি বামষ িক কি িেম্পাদন র্চমক্ত স্বােি 

২০১৯-২০ অথ ি বছলিি বামষ িক কি িেম্পাদন র্চমক্ত স্বােি অনুষ্ঠালন ভূমি েমিবলক র্চমক্তপত্র  স্তান্তি কিলছন ভূমি আপীল সবালি িি 

ভূতপূব ি সিয়ািম্যান। িাননীয় ভূমিিন্ত্রী প্রিান অমতমথ ম লেলব উপমস্থত মছললন। 



 

122 

 

 

 

ছমব ৫.৫: ভূমি ভূমি আপীল সবালি িি সিয়ািম্যান সনত্রলকাণা সিলা প্রশােলন সকামভি-১৯ প্রমতলিাি েংোন্ত েভায় েভাপমতে 

কিলছন।  
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৫.৩ ভূর্ি শরকি ি ও জর্রি অর্ধদপ্তবরর 

৫.৩.১ ভূমি সিকি ি ও িমিপ অমিদপ্তলিি পটভূমি  

বঙ্গীয় প্রিাস্বে আইলনি (১৮৮৫) অিীন ভূমিি িামলকানা েম্পমকিত ম্যাপ ও েমতয়ান প্রণয়ন কাি 

পমিিালনাি ললেয ১৮৮৮ োলল ভূমি সিকি ি দপ্তি নালি সকালকাতায় একটি স্বতন্ত্র দপ্তি গঠন কিা  য়। তেন 

িমিপ কাি োলভি অব ইমন্ডয়াি উপি ন্যস্ত মছল। ১৯১৯ োল  লত ভূমি সিকি ি দপ্তি Department of 

Land Record নালি পমিবমতিত  য়। ১৯৪৭ োলল সদশ মবভালগি পিবতী েিলয় ১৯৫৩ োলল বতিিান 

স্থালন (সতিগাঁও) এ পমিদপ্তিটি স্থানান্তি কিা  য়। ১৯৭৫ োললি সফব্রুয়ামি িালে িামতি মপতা বঙ্গবন্ধু সশে 

মুমিবুি ি িান এলক অমিদপ্তলি উন্নীত কলিন এবং এটিি নািকিণ কিা  য় মিপাট িলিে অব ল্যান্ড সিকি িে 

এন্ড োলভি। ১৯৫৩ োলল বতিিান অবস্থালন স্থায়ীভালব স্থানান্তলিি পি ১৯৭৪ োল পয িন্ত এি অমফে প্রিান 

মছললন একিন উপেমিব এবং ১৯৭৫ োল  লত ১৯৯১ োল পয িন্ত একিন যুগ্ম-েমিব এি প্রিান ম লেলব দাময়ে 

পালন কলিন। ১৯৯১ োল  লত বতিিান েিয় পয িন্ত অমতমিক্ত েমিবগণ এ অমিদপ্তলিি অমফে প্রিান ম লেলব 

দাময়ে পালন কিলছন। পিবতীলত ভূমি সিকি ি ও িমিপ অমিদপ্তলিি ি াপমিিাললকি পদটি সেি-১ পলদ 

উন্নীত কিা  লয়লছ।   

 

৫.৩.২ রূিকল্প ও অর্ভলক্ষয  

• রূপকল্প (Vision) - জনিান্ধি ভূবি িাবলকানা িথ্য প্রবিিা। 

• অতভলিয (Mission) - েে, প্রযুবক্তবনভির ও রেকসই ভূবি জবরপ ব্যিস্থাপনার িাধ্যশি ভূবি 

িাবলকশের সঠিক িাবলকানা িথ্য বনবিিকরণ। 

৫.৩.৩ সকৌশলগত উলদ্দেেমূ   (Strategic Objectives ):   

অমিদপ্তলিি সকৌশলগত উলদ্দেেমূ : 

 

১. কায িকি ভূমি স্বে ব্যবস্থাপনা। 

২. ভূমি িমিপ কালি দেতা বৃমি। 

  

আবমেক সকৌশলগত উলদ্দে েমূ : 

 

১. দেতাি েলঙ্গ বামষ িক কি িেম্পাদন র্চমক্ত বাস্তবায়ন।  

২. দেতা ও তনমতকতাি উন্নয়ন। 

৩. তথ্য অমিকাি ও স্বপ্রলণামদত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন। 

৪. কায িপিমত ও সেবাি িালনান্নয়ন। 

৫. কি ি পমিলবশ উন্নয়ন। 

৫.৩.৪ কা িাবলী 

১. র্ির্জটাল পিমতলত সিগ্র শদবশর প্রর্িটি শিৌজার স্বত্বর্লর্ি ও শিৌজা ম্যাি প্রণয়ন।   

২. প্রণীি স্বত্বর্লর্ি ও  শিৌজাম্যাি সাংরক্ষণ ও সরবরাহকরণ। 

৩. ি িায়ক্রবি সকল শিৌজায় র্জওবিটিক কবিাল িবয়ন্ট স্থািন । 

৪. ভূর্ি জর্রবির সাবথ সাংর্িষ্ট কি িকিিা-কি িিারীবদর প্রর্শক্ষণ প্রদান। 
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৫. র্বর্সএস (প্রশাসন), (পুর্লশ), (বন), (বরলওবয়) কযািািভুক্ত কি িকিিা ও র্বিার র্বভাগীয় 

কি িকিিাবদর সাবভি ও শসবটলবিন্ট প্রর্শক্ষণ প্রদান। 

৬. আন্তজিার্িক সীিানা র্িলার র্নি িাণ, পুনমনি িাণ, সাংরক্ষণ ও শিরািি। 

৭. আন্তজিার্িক শ ৌথ সীিানা সবেলন অনুষ্ঠান এবাং শ ৌথভাবব আন্তজিার্িক সীিানা ির্রদশ িন। 
 

৫.৩.৫ জনবল 

শটর্বল ৫.৪: ভূর্ি শরকি ি ও জর্রি অর্ধদপ্তবরর অমফেমভমত্তক জনবল 

িনবল েংখ্যা অমিদপ্তি সেলটললিে 

সপ্রে 

সিানাল 

অমফেেমূ  

মদয়ািা ও 

আঞ্চমলক 

সেলটললিেঅ

মফেেমূ  

উপলিলা 

সেলটললিে 

অমফেেমূ  

সিাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

িঞ্জুমিকৃত ৩৪০ ৪৬৮ ৩৫৭ ১০৬ ৬৩৭১ ৭৬৪২ 

কি িিত ১৯৩ ২৩২ ১৩৩ ৫৫ ১৯২০ ২৫৩৩ 

শূন্য ১৪৭ ২৩৬ ২২৪ ৫১ ৪৪৫১ ৫১০৯ 

 

শটর্বল ৫.৪: ভূর্ি শরকি ি ও জর্রি অর্ধদপ্তবরর সেমণমভমত্তক জনবল 

িনবল েংখ্যা ১ি সেমণি পদ ২য় সেমণি পদ ৩য় সেমণি পদ ৪থ ি সেমণি পদ সিাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ 

িঞ্জুমিকৃত ৪৯০ ৬৮৬ ৪৪৮৩ ১৯৮৩ ৭৬৪২ 

কি িিত ২২৮ ৩৭৪ ১১২০ ৮১১ ২৫৩৩ 

শূন্য ২৬২ ৩১২ ৩৩৬৩ ১১৭২ ৫১০৯ 

 

৫.৩.৫ িানব সম্পদ উন্নয়ন 

২০১৯-২০২০ অথ ি বছলি ভূমি সিকি ি ও িমিপ অমিদপ্তলিি কর্তিক পমিিামলত অভযন্তিীণ প্রমশেণ 

কায িেি ম লেলব সিাট ৩২টি সকাে ি পমিিামলত  য় এবং সিাট ৯৪৯ িন প্রমশেণাথী উক্ত সকাে িেমূল  

অংশে ণ কলিন। 

শটর্বল ৫.৫: অভযন্তিীণ-প্রমশেলণি সকাে িেমূল ি মবস্তামিত:  

েোঃ 

নং 

সকাে ি েংখ্যা সিাট অংশে ণকািীি েংখ্যা প্রমশেণ ঘো 

১ ২ ৩ ৪ 

১ ২টি ৬০ িন ৩৮৪০ ঘো 

২ ১ টি ২১ িন ৫০৪ ঘে 

৩ ২ টি ৭৮ িন ১২৪৮ ঘো 

৪ ২ টি ৭২ িন ১১৫২ ঘো 

৫ ৮ টি ২১১ িন ১,২৬,৬০০ ঘো 

৬ ৪ টি ১০০ িন ৩২,০০০ ঘো 

৭ ২ টি ৪০ িন ৬,৪০০ ঘো 

৮ ৪ টি ১০৪ িন ১৬,৬৪০ ঘো 

৯ ১ টি ২০ িন ৩২০ মদন 
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েোঃ 

নং 

সকাে ি েংখ্যা সিাট অংশে ণকািীি েংখ্যা প্রমশেণ ঘো 

১০ ১ টি ৩৫ িন ৫৬০ ঘো 

১১ ১ টি ৪০ িন ১৬০০ ঘো 

১২ ১ টি ৪০ িন ৬৪০ ঘো 

১৩ ১ টি ৪৫ িন ৩৬০ ঘো 

১৪ ১ টি ৪৫ িন ৩৬০ ঘো 

১৫  ১ টি ৩৮ িন ৩০৪ ঘো 

 ৩২ টি ৯৪৯ িন ১,৯২,৫২৮ ঘো 

 

শটর্বল ৫.৬: মবমেএে অমফোিগলণি োলভ ি এন্ড সেলটললিে প্রমশেণ 

অথ ি বছি সকালে িি নাি অংশে ণকািী অংশে কািীি 

েংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

২০১৯-২০২০ ১১৯-১২২তি 

োলভ ি ও 

সেলটললিে 

সকাে ি 

মবমেএে কযািািভূক্ত (প্রশােন, পুমলশ, 

বন ও সিলওলয়) ও 

২০১৯-২০২০ 

 

 

৫.৩.৬ ২০১৯-২০ অথ ি-বছবরর কা িক্রি ও অজিন  

(১) সিানাল সেলটললিে এবং মদয়ািা সেলটলিলে এি আওতায় বতিিালন োিা সদলশ েনাতন 

িমিলপি পাশাপামশ মিমিটাল িমিপ কায িেি পমিিামলত  লে। ঢাকা, যলশাি, ফমিদপুি, খুলনা, বমিশাল, 

বগুড়া, িংপুি, মদনািপুি, মেললট, টাঙ্গাইল, কুমিো, সনায়াোলী, িািশা ী, পাবনা, িয়িনমেং , িািালপুি 

িট্টোিে  ১৭টি সিালন িমিপ কাি িলিান আলছ। নবসৃি  পটুয়াোলী ও কুমিয়া সিালন িনবল মনলয়াগ ও 

যন্ত্রপামত েংে  োলপলে েবগুললা সিালন মিমিটাল পিমতলত িমিপ কাি আিম্ভ কিা  লব। বতিিান িনবল ও 

মিমিটাল যন্ত্রপামতি উপি মনভিি কলি ঢাকা সিালনি োভাি, পলাশ, মেংগাইি, োটুমিয়া,  মিিািপুি, গািীপুি 

েদি, গিামিয়া উপলিলায় মিমিটাল িমিপ িলিান আলছ। িািালপুি, িািশা ী, িংপুি সিালন মিমিটাল 

পিমতলত িমিপ কাি িলিান আলছ। এ ছাড়া ফমিদপুি, খুলনা, মেললট ও সনায়াোলী সিালনি সয েকল 

সিৌিাি িমিপ  য়মন সেগুললালত মিমিটাল িমিলপি কাি শুরু  লব। অধুনাল্যপ্ত ১১টি মছট ি ললি ৩৪টি 

সিৌিাি িমিলপি েকল স্তলিি কাি সশলষ সিকি ি ও নক্সা সিলা প্রশােনে  েংমিি কর্তিপলেি দপ্তলি  স্তান্তি 

কিা  লয়লছ।   

(২) ২০১৯-২০ বছলি োিালদলশ ৪ লে  েমতয়ালনি শুিকমপ প্রস্তুত কিা  লয়লছ। এ েিলয় মবমভন্ন 

সিান  লত সপ্রমিত ১০ লে েমতয়ালনি তথ্য সেলটললিে সপ্রলেি কমম্পউটাি মেলস্টলি এমি কিা  লয়লছ। 

২০১৯-২০ অথ ি-বছলি েমতয়ান মুদ্র্ণ কিা  লয়লছ ৭ লে ১৫  ািাি  এবং ম্যাপ মুদ্র্ণ কিা  লয়লছ ৩ লে ১৩ 

 ািাি কমপ। এ েিলয় ২২০০ সিৌিাি চূড়ান্ত প্রকাশনা সদয়া  লয়লছ এবং কর্তিপলেি মনকট  স্তান্তমিত  লয়লছ 

২৯২০  সিৌিাি স্বেমলমপ (েমতয়ান ও সিৌিা ম্যাপ)। এ ছাড়া, িনগলণি িন্য সেবা ে িলভয ও 

উেুক্তকিলণি অংশ ম লেলব ১ সকাটি ৪৬ লে আি.এে. েমতয়ান ওলয়বোইলট আপললাি কলি উন্মকু্ত কিা 

 লয়লছ। ২০১৯-২০ অথ ি বছলি মবমভন্ন সিান সথলক প্রাপ্ত ২ লে ৯ শত ৮৩টি সিৌিা ম্যাপ  স্কযান কলি আপললাি 

কিা  লয়লছ। 
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(৩) অনলাইন ভূমি িমিপ েফটওয়াি প্রস্তুত কাি েম্পলন্নি মনমিত্ত প্রাথমিকভালব েফটওয়ালি 

স্টযাটিক ম্যাপ (Static Map) েংলযাগে  েমতয়ান প্রণয়লনি িন্য সয সয মবষয়/িমিউল অন্তভু িক্ত কিা যায় 

তা ইলতািলধ্য েম্পন্ন কিা  লয়লছ এবং িাইনামিক ম্যাপ (Dynamic Map) েংলযালগি মবষয়টি 

প্রমেয়ািীন। বতিিালন মেলস্টিটি ঢাকা সিালন িলিান মিমিটাল িমিপ কাি েফলতাি োলথ ব্যব াি কিা 

 লে।  

(৪) আন্তিিামতক েীিান্ত িেণালবেলণি অংশ ম লেলব ২০১৯-২০ অথ িবছলি বাংলালদশ-ভািত ১টি 

সযৌথ েীিান্ত েলেলন অনুমষ্ঠত  য়। এ ছাড়া ২০১৯-২০ অথ িবছলি ১৫টি সযৌথ েীিান্ত পমিদশ িন এবং ৫৪০টি 

মবমভন্ন িিলনি েীিান্ত মপলাি সিিািত কিা  য়। 

(৫)দমেণ সকামিয়াি উন্নয়ন ে লযাগী েংস্থা Economic Development Cooperation 

Fund (EDCF) এি কামিগমি ও আমথ িক ে ায়তায় সদলশি ৩টি মেটি কলপ িালিশন, ১টি সপৌিেভা ও ২টি 

উপলিলায় প্ল্ট-টু ভূমি িমিলপি িাধ্যলি মিমিটাল ম্যাপ ও েমতয়ান প্রস্তুতকিলণি িন্য ৩৫১.৮৬ সকাটি টাকা 

ব্যয় প্রকল্প বাস্তবায়লনি কাি িললছ।   

(৬) 'ভূমি ভবন মনি িাণ' প্রকলল্পি অিীলন ভূমি ভবন মনি িালণি কাি এ পয িন্ত ৭০% েিাপ্ত  লয়লছ।  

(৭) Ease of Doing Businees এি  Ranking উন্নীতকিলণি অংশ ম লেলব ভূমিি 

সেমণমবন্যালে ১১২৪ সথলক ১৪টিলত রূপান্তি কিা  লয়লছ।             

 

 

 

৫.৩.৭ ভর্বষ্যৎ ির্রকল্পনা 

ভূমি িমিপ মিমিটাইলিশলনি কায িেি  ালত সনয়া  লয়লছ। মনলয়াগ মবমিিালা িনপ্রশােলনি 

অনুলিাদনেলি প্রণয়লনি িাধ্যলি েকল শূন্য পদ পূিণ কলি এবং প্রমশমেত কলি অমিদপ্তলিি কায িেলি 

গমতশীলতা আনয়ন কিাি পদলেপ ে ণ কিা, অনলাইন মিমভশনাল সেলটললিে েমতয়ান (RSK) মেলস্টি 

ততিী কিা। ভািলতি োলথ ৪টি সেটলিি মবযিান েীিানা মপলাি পুনোঃমনি িাণ/সিিািলতি সযৌথ কি িসূিী প্রণয়ন 

ও তা বাস্তবায়ন কিাি উলযাগ সনয়া। েীিানা মনি িািণ কালি Gnss (Global Navigation 

Satellite System) এি ব্যব াি এবং মিপ ম্যাপ  ালনাগাদ কিাি িন্য HRSI (High 

Resolution Satellite Imagery) ব্যব াি কিাি মবষলয় প্রমশেণ প্রদান। এতবযমতত তথ্য 

প্রযুমক্ত েমৃি  যুলগাপলযাগী িািণা সযিন-সুশােন, ই-গভিলনস, গণোলত েয়নীমত, বালিট প্রণয়ন ইতযামদ মবষয় 

অন্তভু িক্ত কলি প্রমশেণ কামিকুলাি ততিী কিা ও বাস্তবায়লনি পমিকল্পনা। ২০২০-২১ সিয়ালদ জুমিমেয়াল 

োমভিে এবং মব মে এে কযািািভূক্ত সিাট ২৪০ িন কি িকতিা/কিি িািীলক প্রমশেণ প্রদালনি  লেযিাত্রা মনি িািণ 

কিা  লয়লছ। আধুমনক যন্ত্রপামত েংে  কিণ, োলভি ও সেলটললিে প্রমশেলণি স্থায়ী একালিিী মনি িাণ, ভুমি 

ভবন, আবামেক ভবন মনি িাণ এবং ২০টি সিানাল সেলটললিে অমফে ভবন মনি িালণি পমিকল্পনা আলছ। ভূমি 

সিকি ি ও োলভি ব্যবস্থায় মিমিটাইলিশলনি ললেয মিমিটাল পিমতলত ভূমি িমিপ কিাি িন্য ভূমি সিকি ি ও 

িমিপ অমিদপ্তলিি মিমিটাল িমিপ পমিিালনাি েেিতা বৃমিকিণ প্রকল্প শীষ িক ১২১৫৪.৮৬ লে টাকা ব্যয় 

মিওমব োলত একটি প্রকল্প ে ণ কিা  লয়লছ। 

 

৫.৩.৮ অর্িট আির্ত্ত 

অর্িট আির্ত্ত সাংক্রান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ শথবক ৩০ জুন ২০১৯ ি িন্ত) 

শটর্বল ৫.৬: ভূর্ি শরকি ি ও জর্রি অর্ধদপ্তবরর অর্িট আির্ত্ত 
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ক্রর্িক 

নাং 

িন্ত্রণালয়/র্বভাগসমূবহর নাি অর্িট আির্ত্ত েির্শবট 

জবাববর 

সাংখ্যা 

র্নষ্পর্ত্তকৃি অর্িট আির্ত্ত অর্নষ্পন্নন অর্িট আির্ত্ত 

সাংখ্যা টাকার ির্রিাণ 

(বকাটি টাকায়) 

সাংখ্যা টাকার 

ির্রিাণ 

(বকাটি টাকায়) 

সাংখ্যা টাকার 

ির্রিাণ 

(বকাটি টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১. ভূমি সিকি ি ও িমিপ 

অমিদপ্তি 

৮১ ০.৮৩৯৯ ৮১ ২৬ ০.১০৯৯ ৫৫ .৭৩০০ 

২. সিানাল সেলটললিে 

অমফেেমূ  

৩১১ ০.৪৩২৯ ৩৩১ ২৯৯ ০.১২৫৬ ৩২ ০.৩০৭৩ 

০৯লিাট ৪১২ ১.২৭২৮ ৪১২ ৩২৫ .২৩৫৫ ৮৭ ১.০৩৭৩ 

 

 

ছমব ৫.৬: োলভ ি এন্ড সেলটললিে প্রমশেণ সকালে িি উলবািনী 

১৭ নলভম্বি ২০১৯ তামিলে িাননীয় ভূমিিন্ত্রী োইফুজ্জািান সিৌধুিী, এিমপ িািিানী ঢাকাি অদূলি োভালি অবমস্থত অমফোে ি 

সট্রমনং ইসটিটিউট (ওটিআই) িেমিদ েংলগ্ন িালঠ, বাংলালদশ মেমভল োমভিে এি প্রশােন, পুমলশ, বন ও সিলওলয় কযািাি এবং 

বাংলালদশ জুমিমশয়াল োমভিে কি িকতিাগলণি ১১৯তি োলভি এন্ড সেলটললিে প্রমশেণ সকালে িি উলবািনী অনুষ্ঠালন প্রিান অমতমথ 

ম লেলব উপমস্থত মছললন। 
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ছমব ৫.৭: বাংলালদশ-ভািত ৩য় সযৌথ েীিান্ত েলেললনি কায িমববিণী স্বােি 

২৫ মিলেম্বি ২০১৯ তামিলে বাংলালদশ ল্যান্ড সিকি ি এন্ড োলভি মিপাট িলিলেি মিলিটি সিনালিল সিাোঃ তেলীমুল ইেলাি, 

এনমিমে এবং োলভি অফ ইমন্ডয়াি োলভিয়াি সিনালিল সল. সিনালিল মগমিশ কুিাি, মভএেএি মনি মনি সদলশি পলে 

বাংলালদশ-ভািত ৩য় সযৌথ েীিান্ত েলেললনি কায িমববিণী স্বােি কিলছন। 
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ছমব  ৫.৮: নলভম্বি ২০১৯ মি. িালে সিৌিািী, কুমড়োি েীিালন্ত সযৌথ পমিদশ িন 
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৫.৪ ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ শকন্দ্র (এলএটির্স) 

৫.৪.১ ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ শকবন্দ্রর িটভূর্ি 

 

ভূর্ি ব্যবস্থািনার সাবথ সম্পকৃ্ত জনবলবক প্রর্শক্ষবণর িাধ্যবি দক্ষ জনশর্ক্ত র্হবসবব গবড় শিালার 

লবক্ষয ভূর্ি িন্ত্রণালয় কতৃিক ১৯৮৭ সাবল “ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ কি িসূর্ি” নাবি একটি কি িসূর্ি গ্রহণ করা 

হয়। প্রথি দফায় কি িসূর্ির শিয়াদ র্নধ িারণ করা হয় ১৯৮৭-৮৮ ও ১৯৮৮-৮৯ অথ িবছর। শুরুবি গণভবন, 

শশবরবাাংলানগর, ঢাকায় এর কা িক্রি ির্রিার্লি হবি থাবক। পিবতীলত কি িসূর্ির শিয়াদ ১৯৮৯-৯০ এবাং 

১৯৯০-৯১ অথ িবছর ি িন্ত বৃর্ি করা হয় এবাং ভূর্ি সাংস্কার শবাি ি, ১৪১-১৪৩ ির্ির্িল বার্ণর্জযক এলাকা, 

ঢাকায় এর কা িক্রি ির্রিার্লি হবি থাবক। কি িসূর্ির শিয়াদ পুনরায় ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ অথ ি বছর ি িন্ত 

বৃর্ি করা হয়। ইবিািবধ্য ভূর্ি ব্যবস্থািনার শক্ষবত্র প্রর্শক্ষবণর গুরুত্ব অনুধাবন কবর সরকার “ভূর্ি প্রশাসন 

প্রর্শক্ষণ কি িসূর্ি” শক স্থায়ী রূপ শদয়ার র্সিান্ত গ্রহণ কবর। এ লবক্ষয “ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ কি িসূর্ি” ০১-০৬-

১৯৯৩ িার্রখ হবি রাজস্ব বাবজবট স্থানান্তর্রি হবয় “ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ শকন্দ্র” নািকরণ হয়। শস সিয় 

শথবক ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ শকবন্দ্রর কা িক্রি ভূর্ি িন্ত্রণালবয়র র্নজস্ব ভবন ৩/এ নীলবক্ষি, কাঁটাবন, ঢাকা-

১২০৫ এ ির্রিার্লি হবয়বছ। ২০১৩ সাল হবি ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ শকন্দ্র, এর র্নজস্ব ভবন, নীলবক্ষি, 

কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ এ বৃহত্তর ির্রসবর প্রর্শক্ষণ কা িক্রি ির্রিালনা করবছ। 

৫.৪.২ রূিকল্প ও অর্ভলক্ষয  

• তভেন: বাংলাবদবের শর্কসই উন্নয়ন ও সুোসন তনতিিকরবণর জন্য ভূতম ব্যবস্থািনার উৎকষ ি 

সাধন। 

• তমেন: ভূতম ব্যবস্থািনায় সম্পৃি মানবসম্পবদর শর্াগ্যিা ও দিিা উন্নয়বনর মাধ্যবম গতিেীল ভূতম 

ব্যবস্থািনা তনতিিকরণ। 

৫.৪.৩ কা িাবলী  

ভূর্ি িন্ত্রণালয় কতৃিক অনুবিার্দি বার্ষ িক প্রর্শক্ষণ কি িসূর্ির আওিায় শকন্দ্র কতৃিক র্বর্ভন্ন শিয়াবদ 

ভূর্ি ব্যবস্থািনা প্রর্শক্ষণ শকাবস ির আবয়াজন করা হয়। শকাস িগুবলা মনম্নরূপ:  

১) উচ্চির ভূর্ি ব্যবস্থািনা প্রর্শক্ষণ শকাস ি: র্বর্সএস (প্রশাসন) কযািাবরর উিবজলা র্নব িাহী কি িকিিা, 

অর্ির্রক্ত শজলা প্রশাসক (রাজস্ব/সার্ব িক/এলএ/র্শক্ষা ও আইর্সটি) ও অর্ির্রক্ত শজলা ম্যার্জবেট এবাং 

র্বর্সএস পুর্লশ কযািাবরর অর্ির্রক্ত পুর্লশ সুিার ি িাবয়র কি িকিিাগবণর জন্য এ প্রর্শক্ষণ শকাবস ির আবয়াজন 

করা হয়।  

২) শবর্সক ভূর্ি ব্যবস্থািনা প্রর্শক্ষণ শকাস ি: সহকারী কর্িশনার (ভূর্ি) গণবক িদায়বনর পূবব ি ভূর্ি 

ব্যবস্থািনার শিৌর্লক র্বষয়ার্দ সম্পবকি অবর্হিকরবণর র্নর্িত্ত এ প্রর্শক্ষণ শকাস ি আবয়াজন করা হয়।এটি৩০ 

(র্ত্রশ) র্দন শিয়াদী শকাস ি র্হবসবব অনুবিার্দি আবছ। 

৩) ভূর্ি ব্যবস্থািনা প্রর্শক্ষণ শকাস ি: র্বর্সএস (প্রশাসন) কযািাবরর সহকারী কর্িশনার, সহকারী 

কর্িশনার (ভূর্ি), আর.র্ি.র্স, র্জর্সও এবাং র্বর্সএস পুর্লশ কযািাবরর সহকারী পুর্লশ সুিারগবণর জন্য এ 

প্রর্শক্ষণ শকাস ি আবয়াজন করা হয়।  
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৪) ভূর্ি অর্ধগ্রহণ র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ শকাস ি: ভূর্ি অর্ধগ্রহণ কি িকিিা এবাং অর্ির্রক্ত ভূর্ি অর্ধগ্রহণ 

কি িকিিাবদর জন্য এ প্রর্শক্ষণ শকাবস ির আবয়াজন করা হয়। 

৫) র্ববশষ ভূর্ি ব্যবস্থািনা প্রর্শক্ষণ শকাস ি: ভূর্ি িন্ত্রণালয় ও এর দপ্তরসাংস্থার কি িকিিা ও /

কি িিারীগবণর (কানুনবগা, সাবভিয়ার, ইউর্নয়ন ভূর্ি সহকারী কি িকিিা/ ভূর্ি উি-সহকারী কি িকিিা,  নািজার্র 

সহকারী, শবঞ্চ সহকারী, রাজস্ব সহকারী, অর্ফস সহকারী) জন্য এ প্রর্শক্ষণ শকাস ি আবয়াজন করা হয়।  

৬) শবর্সক কর্ম্পউটার শকাস ি: ভূর্ি িন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর / সাংস্থায় কি িরি কি িকিিা ও 

কি িিারীগবণর জন্য এ প্রর্শক্ষণ শকাস ি আবয়াজন করা হয়। 

৭)  শজলা ও র্বভাগ ি িাবয় “ভূর্ি ব্যবস্থািনা প্রর্শক্ষণ শকাস ি” নাবি ইউর্নয়ন ভূর্ি সহকারী কি িকিিা/ 

উি-সহকারী ভূর্ি কি িকিিা, নািজারী সহকারী, সাটি ির্ফবকট সহকারী, সাবভিয়ার ও অর্ফস সহকারীসহ 

সিি িাবয়র কি িকিিা/ কি িিারীবদর জন্য ১ সপ্তাহব্যািী প্রর্শক্ষণ শকাবস ির আবয়াজন করা হবয় থাবক। 

এছাড়া শকন্দ্র কতৃিক র্নবোক্ত কা িক্রি ির্রিালনা করা হয়:- 

(ক) শকাস িবক যুবগািব াগী করার জন্য নতুন বছবরর শুরুবি শকাস ি কার্রকুলাি র্রর্ভউ কি িশালার 

আবয়াজন করা হয়। 

খ) এসর্ির্জসহ র্বর্ভন্ন সিসাির্য়ক র্বষবয় শগালবটর্বল আবলািনা/শসর্িনার আবয়াজন করা হয়। 

গ) মিেট্যাে লামন িং: র্বভাগীয় ও শজলা ি িাবয় প্রর্শক্ষণ কাবল শ সব র্বষবয় উিযুক্ত বক্তা িাওয়া 

 ায়না শসসব শক্ষবত্র শকন্দ্র শথবক র্ভর্িও কনফাবরর্িাং এর িাধ্যবি কর্িিয় র্বষবয় শসশন শনয়া হবয় থাবক। 

৫.৪.৪ িনবল 

শটর্বল ৫.৭: ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ শকবন্দ্রর জনবল 

ক্রর্ি

ক নাং 

িদবী অনুবিার্দি িদ কি িরি 

১ পমিিালক ১ ১ 

২ উপ-পমিিালক ২ ২ 

৩ ে কািী পমিিালক ৫ ৫ 

৪ প্রকাশনা কি িকতিা ১ -- 

৫ ে কািী সপ্রাোিাি ১ ১ 

৬ স ালস্টল সুপাি ১ ১ 

৭ ে কািী লাইলিিীয়ান ১ ১ 

৮ প্রিান ে কািী ১ ১ 

৯ ম োব িেক ১ ১ 

১০ কমম্পউটাি অপালিটি ১ -- 

১১ লাইলিিী ে কািী কাি-কযাটালগাি ১ ১ 

১২ োঁট-মুদ্র্ােমিক-কাি-কমম্প. অপালিটি ১ -- 

১৩ নামিি কাি কযামশয়াি ১ ১ 

১৪ গাড়ীিালক ১ -- 

১৫ অমফে ে কািী-কাি-কমম্প. মুদ্র্ােমিক ৩ ২ 

১৬ ইললকমট্রমশয়ান ১ ১ 

১৭ কযাশ েিকাি ১ ১ 

১৮ অমফে ে ায়ক ৬ ৬ 

১৯ মনিাপত্তা প্র িী ২ ২ 

২০ পমিেন্নতা কিী ১ ১ 
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ক্রর্ি

ক নাং 

িদবী অনুবিার্দি িদ কি িরি 

   

আউটবসার্স িাং 

 

২১ প্ল্াম্বাি ০১ ০১ 

২২ মলফট ম্যান ০১ ০১ 

২৩ বাবুমি ি ০১ ০১ 

২৪ ক্লাে এলটনলিে ০২ ০২ 

২৫ ে কািী বাবুমি ি  ০১ ০১ 

২৬ মনিাপত্তা প্র িী ০১ ০১ 

২৭ স ালস্টল বয় ০২ ০২ 

 সব িবিাট = ৪২ ৩৭ 

 

োংগঠমনক কাঠালিা বম ভূ িত উপলিাক্ত ৪২ িন ছাড়াও মবমভন্ন কযাটাগমিলত অমতমিক্ত ১৫ টি পলদ 

(১৭তি  লত ২০তি সেি) অথ ি মবভালগি অনুলিাদনেলি (স্মািক নং-০৭.১৫২.০০০.৩১.০০.০০০.(ভূমি-

৮).৯৮-৩১৫, তাং ০২/০২/২০২০) আউটলোমে িং নীমতিালা-২০১৮ সিাতালবক আউটলোমে িং পিমতলত িনবল 

মনলয়াগ প্রদান কিা  লয়লছ। 

৫.৪.৫ িানব সম্পদ উন্নয়ন 

সকলে কি িিত কি িকতিা/কি িিািীলদি দেতা বৃমিি ললেয িনপ্রশােন িন্ত্রণাললয়ি মনলদ িশনা অনুযায়ী 

প্রমত বছি  ৬০ িনঘো অভযন্তিীণ প্রমশেণ প্রদান কিা  লয় থালক।  

৫.৪.৬ ২০১৯-২০ কা িক্রি 

ক) ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ শকন্দ্র কতৃিক ২০১৯-২০ অথ ি বছবর র্নেবর্ণ িি ভাবব প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হবয়বছ। 

শটর্বল ৫.৮: ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ শকবন্দ্রর প্রমশেণ অিিন 

ক্র:নাং প্রর্শক্ষণাথীর ি িায় প্রর্শক্ষণাথীর সাংখ্যা শিাট 

০১ প্রর্শক্ষণপ্রাপ্ত ভূর্ি সহকারী কি িকিিা/ উি-ভূর্ি সহকারী কি িকিিা ১০২২ 

০৩ প্রর্শক্ষণপ্রাপ্ত এর্স ল্যান্ড/ আরর্ির্স/ এলএও/ এএলএও/ এএসর্ি ২৩০ 

০৪ প্রর্শক্ষণপ্রাপ্ত কানুনবগা/সাবভিয়ার ১৪৮ 

০৫ প্রর্শক্ষণপ্রাপ্ত অর্ফস সহকারী/ নািজারী সহকারী ৪৫০ 

০৬ প্রর্শক্ষণপ্রাপ্ত ইউএনও/ এর্ির্স(রাোঃ)/ এর্ির্স (এলএ) /এর্িশন্যাল এসর্ি ৯৭ 

 শিাট = ১৯৪৭ 

 

 

খ) প্রর্শক্ষণ ছাড়াও শ সব র্বষবয় শ সব র্বষবয় কি িশালা ও শসর্িনার আবয়াজন করা হবয়বছ 

১) উদ্ভাবন মবষয়ক ১ মদলনি কি িশালা আলয়ািন কিা  লয়লছ। 

২) ভূমি প্রশােন প্রমশেণ সকে ভবলনি ৬ষ্ঠ তলা  লত ১২তি তলা পয িন্ত েম্প্রোমিত অংলশি শুভ 

উলবািন। 
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৩) সকলেি ০৪ িন কি িিািীলক মবমভন্ন পলদ পলদান্নমত প্রদান এবং ০৬ টি শূন্যপলদ মনলয়াগ কায িেি 

েম্পন্ন। 

৫.৪.৬.১ বিশেষ উদ্ভািনী 

১) প্রমশেণাথীলদিলক এে এি এে প্রদালনি িাধ্যলি প্রমশেণ সকাে ি শুরুি পূলব ি অনলাইন মনবন্ধ্ন ও 

সকাে ি মনলদ িমশকা েম্পলকি অবম তকিণ। 

 

িাট ি ৫.১: বামষ িক কি ি-েম্পাদন র্চমক্ত অনুোলি অিিন (প্রমশেণাথীি েংখ্যা) 

 

 

 

৫.৪.৭ ভর্বষ্যৎ ির্রকল্পনা 

ক) প্রর্শক্ষণসাংক্রান্ত 

১. প্রমত অথ িবছি সকলে ১২০০ িন কি িকতিা/কি িিািীলক প্রমশেণ প্রদান। 

২. প্রমত অথ িবছি মবভাগীয় পয িায় ঢাকা ব্যতীত ৭ মবভালগ  ১১২০ িন কি িিািীলক প্রমশেণ প্রদান।   

৩. প্রমত অথ িবছি সিলা পয িালয় ৪৮০ িন কি িিািীলক প্রমশেণ প্রদান কিা। 

৪.  ঢাকা ব্যতীত ৭টি মবভালগ “মবভাগীয় ভূমি প্রশােন প্রমশেণ সকে” স্থাপন। । 
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খ) অবকাঠাবিা ও উন্নয়ন সাংক্রান্ত 

২. “ভূমি প্রশােন প্রমশেণ একালিিী আইন” প্রণয়ণপূব িক ভূমি প্রশােন প্রমশেণ সকেলক “ভূমি 

প্রশােন প্রমশেণ একালিমিলত” রূপান্তি কিা।  

৩. সদলশি এবং সদলশি বাইলিি েিলগাত্রীয় প্রমতষ্ঠালনি োলথ অমভজ্ঞতা মবমনিয় কলি একালিমিলক 

তথ্য প্রযুমক্ত মনভিি, যুলগাপলযাগী ও আধুমনকায়ন কিা  লব।। 

গ) িথ্যপ্রযুর্ক্ত সাংক্রান্ত 

১. ই-লাইলিিী স্থাপন। 

২. ১টি ব্যাকআপ োভিাি স্থাপন। 

৩. অমতমথ বক্তা ব্যবস্থাপনা েফটওয়যাি িাল্য কিা। 

৪. িিমিটমি ব্যবস্থাপনা েফটওয়যাি িাল্য কিা। 

৫.  Zoom Apps-এি পিমত ব্যব াি কলি প্রমশেণ প্রদান কিা।। 

৫.৪.৮ অমিট আপমত্ত 

শকান অর্িট আির্ত্ত শনই। 

 

 

ছমব ৫.৯: োলভ ি 'ভূমি প্রশােন প্রমশেণ সকে (এলএটিমে)'-এি ঊর্ধ্িমুেী েম্প্রোমিত ভবন উলবািন 

১১ িাি ি, ২০২০ তামিলে িাননীয় ভূমিিন্ত্রী োইফুজ্জািান সিৌধুিী ঢাকাি নীললেলত অবমস্থত 'ভূমি প্রশােন প্রমশেণ সকে 

(এলএটিমে)'-এি ঊর্ধ্িমুেী েম্প্রোমিত ভবন (৬ষ্ঠ  লত ১২ তলা) উলবািন কিলছন। 
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ছমব ৫.১০: সবমেক ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রমশেণ সকাে ি উলবািন 

০৮ জুলাই ২০১৯ তামিলে ভূমিিন্ত্রী োইফুজ্জািান সিৌধুিী িািিানীি কাঁটাবলন অবমস্থত ভূমি প্রশােন প্রমশেণ সকলে িাি 

েপ্তাল ি ‘১১ তি সবমেক ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রমশেণ সকাে ি’-এি উলবািন কলিন। 

 

 

ছমব ৫.১১: এলএটিমে প্রমশেণাথী কি িকতিাবৃলন্দি ইলন্দালনমশয়াি ভূমি ব্যবস্থাপনা মবষয়ক িন্ত্রণালয় পমিদশ িন 

এলএটিমে প্রমশেণাথী কি িকতিাবৃলন্দি ইলন্দালনমশয়াি 'মিমনমি অফ এোমিয়ান অযালফয়াে ি এন্ড সেমশয়াল প্ল্যামনং' পমিদশ িলনি 

েিয় মিমফং এ শুলভো বক্তব্য িােলছন ভূমি প্রশােন প্রমশেণ সকলেি পমিিালক সিা: আব্দুল  াই। োলথ আলছন িন্ত্রণাললয়ি 

অন্যতি েংস্থা 'িাইলিটলিট সিনালিল অফ এোমিয়ান ল মিললশনে' এি েমিব আেকামন (েব িিালন)।  
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৫.৫ র্হসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর 

৫.৫.১ িটভূর্ি  

জর্িদারী অর্ধগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ২য় অধ্যায় এবাং িধ্য স্বত্ত্বসমূহ ৪থ ি অধ্যাবয় র্বলুপ্ত 

সঘাষণাি ির রাজস্ব আদায় ও সরকার্র শকাষাগাবর ইহা জিা প্রদান র্নর্িিকরবণর লবক্ষয অথ িবছর ওয়ারী 

অর্িটকা ি ির্রিালনার ব্যািাবর র্হসাব িহার্নয়ন্ত্রক অিারগিা প্রকাশ করবল িৎকালীন শবাি ি অব শরর্ভর্নউ ও 

রাজস্ব র্বভাগ, র্হসাব িহার্নয়ন্ত্রক এবাং অথ ি র্বভাগ এর সাবথ পিািশ িেলি অভযন্তরীণ র্হসাব র্নরীক্ষা সাংস্থা 

র্হবসবব ১৯৫৪ সাবল র্হসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর প্রর্িষ্ঠা করা হয়।  

৫.৫.২ রূিকল্প ও অর্ভলক্ষয  

রূিকল্প (Vision): দক্ষ, স্বে এবাং িবাবমদম তামূলক সুষ্ঠ ুঅভযন্তরীণ র্নরীক্ষা ব্যবস্থািনা। 

অর্ভলক্ষয (Mission): দক্ষ, স্বে ও জবাবর্দর্হিামূলক র্নরীক্ষার িাধ্যবি আদায়কৃি রাজস্ব 

সরকার্র  থা থ খাবি জিা প্রদান, অথ ি আত্মসাৎ ও অিিয় শরাধ করা এবাং সরকার্র সম্পর্ত্তর সুষ্ঠ ু ব্যবস্থািনা 

ও স্বাথ ি সাংরক্ষণ র্নর্িিকরণ। 

 

৫.৫.৩ কা িাবলী 

র্হসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর কতৃিক ভূর্ি িন্ত্রণালবয়র আওিাভুক্ত দপ্তর/অর্ধদপ্তর/ববাি িসহ রাজস্ব 

প্রশাসবনর িাঠ ি িাবয়র ম্যাবনজবিন্ট ও শসবটলবিন্ট র্বভাবগর র্নেবর্ণ িি অর্ফসসমূবহর অথ িবছরওয়ারী আয়-

ব্যয় এর র্নরীক্ষাকা ি সম্পাদন কবর থাবক: 

১.  শজলা প্রশাসবকর দপ্তবরর রাজস্ব শাখা, এলএ শাখা, অর্ি িি ও ির্রিযক্ত সম্পর্ত্ত শাখা এবাং  

     উিবজলা ও ইউর্নয়ন ি িাবয়র ভূর্ি অর্ফসসমূহ ; 

২.  ভূর্ি শরকি ি ও জর্রি অর্ধদপ্তর এবাং এর অধীনস্থ শজানাল ও উিবজলা শসবটলবিন্ট অর্ফসসমূহ ; 

৩.  ভূর্ি সাংস্কার শবাি ি এর অধীনস্থ র্বভাগীয় দপ্তরসমূহ ; 

৪.  ভূর্ি আিীল শবাি ি ; 

৫.  ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ শকন্দ্র ; 

৬.  গুেগ্রাি প্রকল্প ; এবাং 

৭.  শকাট ি অব ওয়াি িস (ভাওয়াল রাজ) এর কা িক্রি। 

ঢাকা সিলাি ম োব তত্ত্বাবিায়ক (িািস্ব) দপ্তলি অমিট মিলপাট ি অনলাইলন দামেললি ললেয 

“অনলাইলন অমিট মিলপাট ি দামেল” উদ্ভাবনী কায িেি ে ণ কিা  লয়লছ।  

 

 

৫.৫.৪ জনবল 

 

 র্হসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তবরর অগ িাবনাগ্রাি অনু ায়ী জনববলর িদওয়ারী র্ববরণ র্নবে প্রদত্ত হবলা: 
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শটর্বল ৫.৯: র্হসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তবরর জনবল 

নাং িবদর নাি শের্ণ িঞ্জুর্রকৃি িদ সাংখ্যা র্বদ্যিান িদ সাংখ্যা শূন্য িদ 

সাংখ্যা 

১ র্হসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) ১ি শের্ণ ০১টি ০১টি - 

২ সহকারী র্হসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) ১ি শের্ণ ১০টি ১০টি - 

৩ র্হসাব িত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) ২য় শের্ণ ৭৭টি ৭৩টি ০৪টি 

৪ র্নরীক্ষক (রাজস্ব) ৩য় শের্ণ ৯০টি ৭৭টি ১৩টি 

৫ সাঁটর্লর্িকার-কাি-কর্ম্পউটার অিাবরটর ৩য় শের্ণ ০১টি ০১টি - 

৬ অর্ফস সহকারী-কাি-কর্ম্পউটার মুদ্রাক্ষর্রক ৩য় শের্ণ ২০টি ১১টি ০৯টি 

৭ গামড়িালক ৩য় শের্ণ ০১টি ০১টি - 

৮ অর্ফস সহায়ক ৪থ ি শের্ণ ৭৯টি ৭৩টি ০৬টি 

সব িবিাট =  ২৭৯টি ২৪৭টি ৩২টি 

 

৫.৫.৫ িানব েম্পদ উন্নয়ন 

২০১৯-২০ অথ িবছলি ম োব মনয়ন্ত্রক (িািস্ব) দপ্তলিি ১৭০ (একশত েত্তি)িন কি িকতিা-কি িিািীলক 

অমিট ব্যবস্থাপনা, কমম্পউটাি, প্রশােমনক কায িাবলী এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা মবষয়ক প্রমশেণ প্রদান কিা 

 লয়লছ। ।  

২০১৯-২০২০ অথ ি বছলিি ৩য় সেমণি অমফে ে কািী-কাি-কমম্পউটাি মুদ্র্ােমিক পলদ ০১(এক) 

িন সক পলদান্নমত প্রদান কিা  লয়লছ।। 

৫.৫.৬ ২০১৯-২০ অথ ি বছবরর কা িক্রি 

 (ক) ভূমি িন্ত্রণাললয়ি অভযন্তিীণ ম োব মনিীো েংস্থা ম লেলব ম োব মনয়ন্ত্রক (িািস্ব) দপ্তি িািস্ব 

প্রশােলনি িাঠ পয িালয়ি সেলটললিে ও ম্যালনিলিে মবভালগি িািস্ব োতভুক্ত ৪৪৯৮টি অমফলেি মনিীোকায ি 

েম্পাদন সশলষ ২০১৯-২০ অথ িবছলি ১০০৫টি মিলপাট ি দামেল কিা  য়। উক্ত অমিট আপমত্তি োলথ িমড়ত 

টাকাি পমিিাণ মবভাগওয়ািী মনম্নরূপ : 

শটর্বল ৫.১০: ২০১৯-২০ সবন রাজস্ব র্হসাব র্নরীক্ষার সাবথ জর্ড়ি টাকার র্বভাগ ওয়ারী র্ববরণ 

ক্রর্িক নাং র্বভাবগর নাি আত্মসাৎকৃি টাকার ির্রিাণ রাজস্ব ক্ষর্ির ির্রিাণ 

১. ঢাকা র্বভাগ, ঢাকা ২১,৬৯,৫৭০/- ২,২৮,৭১,২১২/- 

২. িয়িনর্সাংহ র্বভাগ,িয়িনর্সাংহ ১২,১৭,২৫৯/- ৬,৬৭,৫৬৪/- 

৩. িিগ্রাি র্বভাগ, কুর্িল্লা ১০,৯৮,৭৯৯/- ৭,৬৬,৩৬০/- 

৪. র্সবলট র্বভাগ, র্সবলট ৬২,৫৩৯/- ১,৮৪,৪৯,৭৬১/- 

৫. রাজশাহী র্বভাগ, রাজশাহী ৩৮,৯৭,২৮২/- ৮১,৭২৩/- 

৬. রাংপুর র্বভাগ, রাংপুর ২৮,৪৫,৯৩৭/- ৮৮,৪২৬/- 

৭. বর্রশাল র্বভাগ, বর্রশাল ১,১০,৪২,৪১১/- ৭১,৪০৪/- 

৮. খুলনা র্বভাগ, খুলনা ১৯,৬১,৯১৯/- ১,৪২,৯২৪/- 

৯. র্ববশষ প্রর্িববদন ১,৫৪,০০,১৭৫/- ১,৬৫,০০,০০০/- 
 

 

৫.৫.৭ ভমবষ্যৎ ির্রকল্পনা 

অমিট মিলপাট ি যথােিলয় দামেল এবং অমিট আপমত্তি িবাব স্বল্প েিলয়ি িলধ্য পাওয়াি ললেয অত্র 

দপ্তলিি আওতািীন প্রশােমনক মবভাগীয় অমফেে  সিলা পয িালয় মবযিান অমফলে আইটি সনটওয়াকি স্থাপলনি 
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কাি অব্যা ত িলয়লছ। ইমতিলধ্য েদি দপ্তলি ই-নমথি কায িেি িলিান িলয়লছ। ভমবষ্যলত ই-নমথি কায িেি 

অত্র দপ্তলিি আওতািীন মবভাগীয় এবং সিলা পয িালয়ি অমফলে েম্প্রোিণ কিা  লব।  

 

 

৫.৫.৮ অর্িট আির্ত্ত ও র্নষ্পর্ত্ত 

 

ম োব মনয়ন্ত্রক (িািস্ব) দপ্তলিি জুন/২০২০ িাে পয িন্ত ম্যালনিলিে,  সেলটললিে এবং মভ,মপ 

ম োবেমূল ি অমিট আপমত্ত ও মনষ্পমত্তি েংখ্যা মনম্নরূপ:  

শটর্বল ৫.১১: র্হসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তবরর অর্িট আির্ত্ত 
ক্রর্িক নাং অর্িট আির্ত্তর সাংখ্যা 

(ববকয়াসহ) 

র্নষ্পর্ত্তকৃি অর্িট আির্ত্তর সাংখ্যা র্নষ্পর্ত্তকৃি অর্িট আির্ত্তর 

সাবথ জর্ড়ি টাকার ির্রিাণ 

১ ৩৬৬৪টি ১৭৭০টি ৩,৬৫,৮৫,১৯৪/- 

 

 

ছমব ৫.১২: ভূমি িন্ত্রণালয় ও ম োব মনয়ন্ত্রক (িািস্ব) দপ্তলিি িালে ২০১৯-২০ অথ ি বছলিি বামষ িক কি িেম্পাদন র্চমক্ত স্বােি 

২০১৯-২০ অথ ি বছলিি বামষ িক কি িেম্পাদন র্চমক্ত স্বােি অনুষ্ঠালন ভূমি েমিবলক র্চমক্তপত্র  স্তান্তি কিলছন ভূমি ম োব মনয়ন্ত্রক 

(িািস্ব)। িাননীয় ভূমিিন্ত্রী প্রিান অমতমথ ম লেলব উপমস্থত মছললন।  
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র্বর্বধ কা িক্রবির ফলটাগ্যালামি 

  

  

ছমব ৬.১: মিমনস্টাি-ইন-ওলয়টিং ম লেলব দাময়ে পালন ভূমিিন্ত্রীি দাময়ে পালন 

দমেণ সকামিয়াি প্রিানিন্ত্রী ই নাগ-ইয়ান (Lee Nak-yon) ১৩ জুলাই, ২০১৯ তামিলে মতন মদলনি েফলি বাংলালদলশ এলল িাননীয় 

ভূমিিন্ত্রী তাঁি মিমনস্টাি-ইন-ওলয়টিং ম লেলব দাময়ে পালন কলিন। 

 

 

 

  

মিত্র ৬.২: ওআইমে েলেললন বাংলালদলশি মবলশষ প্রমতমনমি ম লেলব ভূমিিন্ত্রীি সযাগদান 

ভূমিিন্ত্রী োইফুজ্জািান সিৌধুিী ২২ িাি ি ২০১৯ তামিলে তুিলস্কি ইস্তাম্বুলল অনুমষ্ঠত ইেলামিক েলেলন েংস্থা (ওআইমে)-এি এমক্সমকউটিভ 

কমিটিি িন্ত্রী পয িালয় ওলপন এলন্ডি েভায় বাংলালদশ প্রমতমনমিদললি দললনতা ম লেলব অংশে ণ কলিন। তুিলস্কি িাষ্ট্রপমত মিলেপ তামযযপ 

এিলদাযযালনি োলথ ভূমিিন্ত্রী (িান মদলকি ছমব)। 
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মিত্র ৬.৩: কুলয়লতি িাতীয় মদবলেি অনুষ্ঠালন ভূমিিন্ত্রী 

২০ সফব্রুয়ামি ২০১৯ তামিলে কুলয়লতি িাতীয় ও স্বািীনতা মদবে 

উপললেয ঢাকায় মনযুক্ত কুলয়লতি িাষ্ট্রদূত আলদল সিা ােদ 

 ায়াৎ কর্তিক আলয়ামিত অভযথ িনা অনুষ্ঠালন প্রিান অমতমথ ম লেলব 

আি ভূমিিন্ত্রী সযাগদান কলিন। 

 

মিত্র ৬.৪: ইলন্দালনমশযযা স্বািীনতাি বামষ িকী অনুষ্ঠালন ভূমিিন্ত্রী 

২২ আগস্ট ২০১৯ তামিলে ইলন্দালনমশযযা প্রিাতলন্ত্রি স্বািীনতাি ৭৪তি 

বামষ িকী উপললেয ঢাকায় মনযুক্ত িাষ্ট্রদূত ইলন্দালনমশযযাি িাষ্ট্রদূত মিনা 

মপ সোলযযিািলনা কর্তিক আলয়ামিত অভযথ িনা অনুষ্ঠালন প্রিান অমতমথ 

ম লেলব ভূমিিন্ত্রী সযাগদান কলিন। 

 

মিত্র ৬.৫: যুক্তিালষ্ট্রি িাষ্ট্রদূলতি সেৌিন্য োোৎ 

বাংলালদলশ মনযুক্ত িামকিন যুক্তিালষ্ট্রি িাষ্ট্রদূত আলি িবাট ি মিলাি 

১১ সেলেম্বি ২০১৯ তামিলে িাননীয় ভূমিিন্ত্রীি োলথ তাঁি 

কায িাললয় এক সেৌিন্য োোৎ কলিন। 

 

মিত্র ৬.৬: দমেণ সকািীয় িাষ্ট্রদূলতি সেৌিন্য োোৎ 

বাংলালদলশ মনযুক্ত দমেণ সকািীয় িাষ্ট্রদূত মল িযাং সকযযান ৭ 

অলটাবি ২০২০ তামিলে িাননীয় ভূমিিন্ত্রীি োলথ তাঁি কায িাললয় এক 

সেৌিন্য োোৎ কলিন। 

 

মিত্র ৬.৭: শুিািাি ও উত্তিিি িা মবষয়ক সেমিনাি 

ভূমি েমিব সিাোঃ িাকছুদুি ি িান পাটওয়ািী ১৯ সফব্রুয়ামি ২০২০ 

তামিলে খুলনা সিলায় স্বে, দে, িবাবমদম  ও িনবান্ধ্ব 

ভূমিলেবা ব্যবস্থাপনায় মনমিতকিলণ শুিািাি ও উত্তিিি িা মবষয়ক 

সেমিনালি মূল প্রবন্ধ্ উপস্থাপন কলিন।   

 

মিত্র ৬.৮: শুিািাি ও উত্তিিি িা মবষয়ক িতমবমনিয় েভা 

ভূমি েমিব সিাোঃ িাকছুদুি ি িান পাটওয়ািী ৭ জুলাই ২০১৯ তামিলে 

নািায়নগি সিলায় ভূমি প্রশােলনি কি িকতিা-কি িিািীলদি োলথ 

শুিািাি মবষয়ক িতবমনিয় কলিন। 
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ির্রর্শষ্ট 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. 
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25. Pre-1947 compensation claims. 

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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ির্রর্শষ্ট 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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ির্রর্শষ্ট গ 

ভূর্ি িন্ত্রণালয় ও এর আওিাধীন দপ্তর/সাংস্থার অনলাইন শসবা সমূহ 

১। ভূর্ি িন্ত্রণালয় - minland.gov.bd 

   (ক) জািীয় ভূর্ি িথ্য ও শসবা কাঠাবিা - land.gov.bd 

   (খ) ভূর্ি অর্ধকার প্রর্িকার ব্যবস্থািনা - hotline.land.gov.bd 

   (গ) ভূর্ি িন্ত্রণালয় – ই লাইবের্র (ই বুক শিাট িাল) - ebook.minland.gov.bd 

   (ঘ) ভূর্ি িন্ত্রণালবয়র সািার্জক শ াগাব াগ িাধ্যি - www.facebook.com/minland.gov.bd 

 

২। ভূর্ি সাংস্কার শবাি ি - www.lrb.gov.bd 

৩। ভূর্ি আিীল শবাি ি - www.lab.gov.bd/ 

   (ক) ভূর্ি শকইস ম্যাবনজবিন্ট র্সবস্ট্ি  - 137.59.48.75/blabdev/default.aspx 

   (খ) ভূর্ি আিীল শবাি ি ই লাইবের্র - 137.59.48.75/librarydev 

৪। ভূর্ি শরকি ি ও জর্রি অর্ধদপ্তর - www.dlrs.gov.bd 

   (ক)র্ির্জটাল শরকি িরুি - http://drr.land.gov.bd/ 

৫। ভূর্ি প্রশাসন প্রর্শক্ষণ শকন্দ্র - www.latc.gov.bd 

৬। র্হসাব র্নয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর - www.coa-revenue.gov.bd 

 

*জািীয় ভূর্ি িথ্য ও শসবা কাঠাবিা – ‘land.gov.bd’ এর  এন্ড্রব ়ি এি ‘ভূর্িবসবা (VumiSeba)’ 

গুগল শে শস্ট্াবর আবছ।  

** জািীয় ভূর্ি িথ্য ও শসবা কাঠাবিা - land.gov.bd এ ই-নািজার্র ও আর এস খর্িয়ান সহ 

 াবিীয় ভূর্ি শসবা সমূহ িাওয়া  ায়। 

 

 

ভূর্ি শসবা হটলাইন - ১৬১২২ 
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