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ভূমি িন্ত্রণালয়ের আওতাে ২০১২-১৩ অর্ থবছয়রর এমিমিভুক্ত সিাপ্ত প্রকয়ের মূল্যােন প্রমতয়বদয়নর ওির সারংয়েি 

 

ক্রঃ 

নং 

িন্ত্রণাল/ 

মবভায়ের 

নাি 

মিাট 

সিাপ্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সিাপ্ত প্রকয়ের ধরণ মূল সিে ও ব্যয়েল তুলনাে 

মবমনয়োে 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

কামরেমর 

সহােতা 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

মেমিমসএফ

ভূক্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সিে ও 

ব্যে 

উভেই 

অমতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

সিে 

অমতক্রায়ন্তর 

সংখ্যা 

সিে 

অমতক্রায়ন্তর 

শতকরা 

হার(%) 

সব থমনম্ন -

সয়ব থাচ্চ 

ব্যে 

অমতক্রান্ত 

প্রকয়ের 

সংখ্যা 

ব্যে 

অমতক্রা

ন্ত 

শতকরা 

হার(%) 

সব থমনম্ন 

-সয়ব থাচ্চ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

১। ভূমি 

িন্ত্রণালে 

২ ২ ০ ০ ০ ২ ৫০-২০০% ০ ০ 

 

১।  সিাপ্ত প্রকয়ের সংখ্যাঃ ০২ 

 

২।  সিাপ্ত প্রকয়ের প্রকৃত ব্যে ও মিোদকালঃ সিাপ্ত দুইটি প্রকয়েরই বাস্তবােন কাল মূল অনুয়িাদন অয়িো বৃমি মিয়েয়ছ। 

তয়ব মকানটিরই ব্যে বৃমি িােমন।  

 

৩।  সিাপ্ত প্রকয়ের ব্যে ও মিোদ বৃমির কারণঃ পুনঃদরিত্র আহবান, যর্াসিয়ে প্রকে কায থক্রি সিাপ্ত না হওো, িািলা 

মিাকদ্দিা এবং চুমক্তিামফক পূতথ কাে না হওোে চুমক্ত বামতল েমনক কারয়ণ প্রকয়ের মিোদ বৃমি মিয়েয়ছ।  

 

৪।  সিাপ্তকৃত প্রকে বাস্তবােয়নর মেয়ত্র প্রধান প্রধান সিস্যা ও সুিামরশঃ 

 

সিস্যা সুিামরশ 

ক)  েমরি অমধদপ্তয়রর  দুই লে চার হাোর মিৌো 

ম্যায়ির িয়ে ৮৯,০০০ সীট এখয়না িাটা মবইয়ে 

অন্তভূ থক্ত হেমন।   

ক)  অবমশষ্ট মিৌো সমূহ দ্রুত িাটা মবইয়ে অন্তভূ থক্ত করয়ত 

হয়ব।  

খ)  মিমসআর এ অমিট সংক্রান্ত মকান তথ্য উয়েখ করা 

হেমন।  

খ) প্রকয়ের অমিট সম্পন্ন করার েন্য ভূমি িন্ত্রণালে 

েরুরীমভমিয়ত ব্যবস্থা  গ্রহণ করয়ব।  

ে)  ভূমি িন্ত্রণালয়ের এ ধরয়ণর প্রকে বাস্তবােয়নর 

প্রয়োেনীে সেিতা ও পূব থ অমভজ্ঞতা না র্াকাে 

বাস্তবােয়নর মবমভন্ন িয থায়ে েটিলতা সৃমষ্ট হয়যয়ছ।  

(ঢাকা িহানেরীর মছন্নমূল বমস্তবাসী ও মনম্নমবিয়দর 

ঢাকাে সরকামর েমিয়ত বহুতল মবমশষ্ট ভবয়ন 

পুনব থাসন প্রকে)। 

ে)  এ োতীে প্রকে গ্রহয়ণর পূয়ব থ মফমেমবমলটি ষ্টামি করা 

উমচত মছল। ভমবষ্যয়ত ভূমি িন্ত্রণালে কর্তথক এরূি 

মকান প্রকে গ্রহয়ণর পূয়ব থ একটি বাস্তবােয়নর সেিতা 

যাচাই করা েরুরী।  
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“Capacity Development of the Department of  Land Records and Surveys and 

Modernization of Cadastral Maps’ Storing, Preserving and Retrieval System” শীর্ থক 

প্রকয়ের সিামপ্ত মূল্যােন প্রমতয়বদন 

 (সিাপ্তঃ  জুন, ২০১৩) 

             

১। প্রকয়ের নািঃ : “Capacity Development of the Department of  Land Records and Surveys 

and Modernization of Cadastral Maps’ Storing, Preserving and Retrieval System” শীর্ থক প্রকে।  
 

২। বাস্তবােনকারী সংস্থা : ভূমি মরকি থ ও েমরি অমধদপ্তর। 
 

৩। প্রশাসমনক িন্ত্রণালে : ভূমি িন্ত্রণালে । 
 

৪। প্রকয়ের এলাকা : ভূমি মরকি থ ও েমরি অমধদপ্তর, মতেোঁও, ঢাকা।  
 

৫। প্রকয়ের বাস্তবােনকাল ও ব্যে      :                                                                  

 (লে টাকাে) 

অনুয়িামদত ব্যে প্রকৃত 

ব্যে 

অনুয়িামদত বাস্তবােনকাল প্রকৃত           

বাস্তবােনকাল 

অমতক্রান্ত 

ব্যে (মূল 

অনুয়িামদত 

ব্যয়ের %) 

অমতক্রান্ত  সিে 

 (মূল 

বাস্তবােনকায়লর 

%) 

মূল সব থয়শর্ 

সংয়শামধত 

(১ি সংয়শামধত) 

মূল সব থয়শর্ 

সংয়শামধত 

(১ি সংয়শামধত) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫০০.০০ ৫০০.০০ ৪৭৮.৮৪ জুলাই, ২০১০ 

হয়ত  

জুন, ২০১২ 

জুলাই, ২০১০ হয়ত  

জুন, ২০১৩ 

জুলাই, ২০১০ 

হয়ত  

জুন, ২০১৩ 

- ৫০% 

 

৬। প্রকয়ের অর্ থােনঃ  প্রকেটি সম্পূণ থ মেমিমসএফ অর্ থােয়ন বাস্তবামেত হয়েয়ছ।  

 

৭। কায়ের অঙ্গমভমিক বাস্তবােনঃ  
    

   (লে টাকাে) 

ক্রঃ 

নং 
অংয়ের নাি একক 

সংয়শামধত মিমিমি অনুযােী 

অংয়ের প্রাক্কলন 

প্রকৃত বাস্তবােন 

বাস্তব  আমর্ থক বাস্তব 

(%) 

আমর্ থক (%) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। মষ্টশনারী, সীল  এবং স্ট্যাম্পস্  মর্াক মর্াক ১.৬০ ১০০% ১.৬০ (১০০%) 

২। প্রচার এবং মবজ্ঞািন  মর্াক মর্াক ১.৮০ ১০০% ১.৮০ (১০০%) 

৩। প্রমশেণ এবং মশো সফর(মদয়শ ও মবয়দয়শ) েন  ১০০ ৬০.০০ ১০০% ৫৯.৭০ (৯৯.৫০%) 

৪। আপ্যােন  মর্াক মর্াক ০.৪০ ১০০% ০.৪০ (১০০%) 

৫। মনতয ব্যবহায থ দ্রবামদ  মর্াক মর্াক ১.৫৫ ১০০% ১.৫৫ (১০০%) 

৬। কাঁচািাল এবং খুচরা যন্ত্রাংশ মর্াক মর্াক ৪.৩০ ১০০% ৪.৩০ (১০০%) 

৭। সম্মানী মর্াক মর্াক ১.৫৯ ১০০% ১.২০ (৭৫%) 

৮। মবয়শর্ ব্যে (মিৌোম্যাি মসট স্ক্যামনং) টি ১১৫০০০ ১১৭.০০ ১০০% ১০৫.৮১ (৯০%) 

৯। আনুর্ংমেক ব্যে মর্াক মর্াক ১.৮০ ১০০% ১.৮০ (১০০%) 

১০। ইক্যযইিয়িন্ট ও এক্সয়সসমরে সংখ্যা ৫৩ ২৩৬.৩৮ ১০০% ২২৯.০৩ (৯৭%) 

১১। কমম্পউটার ও মেোর িাট থস সংখ্যা  ১০ ৯.৮৬ ১০০% ৭.৯৩ (৮০%) 

১২। কমম্পউটার সফটওেযার সংখ্যা ২০ ৬৩.৭২ ১০০% ৬৩.৭২ (১০০%) 

 মিাট =   ৫০০.০০ ১০০% ৪৭৮.৮৪ (৯৫.৭৬%) 

 

৮। কাে অসিাপ্ত র্াকয়ল তার কারণঃ  প্রকয়ের সিামপ্ত প্রমতয়বদন (PCR) িরীো, সয়রেমিন িমরদশ থন ও সংমিষ্ট 

 কি থকতথায়দর সায়র্ আয়লাচনা কয়র োনা যাে, মিমিমি’র লেযিাত্রা অনুযােী সকল কাে সিাপ্ত হয়েয়ছ ।  
 

৯। প্রকয়ের িটভূমি, উয়দ্দশ্য ও মূল কায থক্রিঃ 
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৯.১। প্রকে গ্রহয়ণর িটভূমিঃ  ভূ-সম্পয়দর চামহদার মবিরীয়ত এর ক্রিহ্রাসিান প্রবণতার কারয়ণ ভূমির িামলকানা ও 

অমধকার মনমিত করার গুরুত্ব প্রমতমনেত বৃমি িায়ে। িোন্তয়র ভূমি মরকি থ ও সংমিষ্ট তথ্য ব্যবস্থািনার দুব থলতার 

কারয়ণ ভূ-সম্পমি অববধ দখল হয়ে র্ায়ক। ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থার দুব থলতার কারয়ণ ভূমি সংক্রান্ত িািলা সৃমষ্ট হে। 

ভূমি মরকি থ প্রণেন, সংরেণ ও রেণায়বেণ কায থক্রি অন্যতি তীব্র সিস্যা মহয়সয়ব মচমিত করা হয়েয়ছ।   
 

 প্রচমলত প্রযুমক্ত ব্যবহার কয়র েমরি কি থসূমচ িমরচালনার মেয়ত্র অয়নক সিয়ের প্রয়োেন হে এবং মরকয়ি থর শুিতা 

মনমিত করাও দুষ্কর। ভূমি মরকি থ ও েমরি অমধদপ্তয়রর মরকি থ রুয়ি সকল ঐমতহামসক কযািাস্ট্রাল ম্যাি রেণায়বেণ 

করা হে, মযগুয়লা আইনানুেভায়বই বতথিান ও ভমবষ্যত সব সিয়ের েন্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ থ। প্রাচীন এসকল ম্যাি 

রেণায়বেণ প্রমতমনেত দুরূহ হয়ে িয়েয়ছ। এ মপ্রমেয়ত, ভূমি ব্যবস্থািনা আধুমনকােন কি থসূমচর গুরুত্বপূণ থ অংশ 

মহয়সয়ব মিমেটাল িিমতয়ত সারায়দয়শর ভূমি েমরি, মরকি থ প্রণেন ও সংরেণ এবং রেণায়বেয়ণর উয়দ্দয়শ্য এই 

প্রকে বাস্তবােয়নর উয়যাে গৃহীত হয়েয়ছ।  
 

৯.২। প্রকয়ের উয়দ্দশ্যঃ    

(ক) কযািাস্ট্রাল মিটার সয়ব থাচ্চ সঠিকতা ও যর্ার্ থতা মনমিত কয়র দ্রুততার সায়র্ কযািাস্ট্রাল সায়ভ থমেং এবং ম্যামিং করার 

েন্য অভযন্তরীণ সেিতা বৃমি; 

(খ) ভূমি মরকি থ ও েমরি অমধদপ্তয়রর বৃহির সায়ভ থইং ও ম্যামিং প্রযুমক্ত এবং এর প্রয়োমেক ব্যবহার সম্পয়কথ িমরপূণ থ 

প্রমশেণ প্রদায়নর েন্য ‘টিওটি’ (TOT) প্রমশেণ কি থসূমচর িােয়ি একটি অভযন্তরীণ প্রমশেণ ব্যবস্থা প্রমতষ্ঠা করা;  

(ে)  ঐমতহামসক ও চলিান সকল কযািাস্ট্রাল ম্যাি (মস.এস,এস.এ ও আর.এস) সংরেয়ণর েন্য মিমেটাল আকথাইভ 

প্রমতষ্ঠা করা মসখায়ন মদয়শর এ সকল অমূল্য দমলল সুরমেতভায়ব সংরেণ করা এবং 

(ঘ)  সব থেনীন চামহদা ও অভযন্তরীণ তথ্যমনয়দ থয়শর প্রয়োেন মিটায়ত দ্রুততার সায়র্ অনুসন্ধান ও মবমলকরয়ণ সেি মিটায়বস 

সফটওেযার প্রণেন করা । 
 

৯.৩। প্রকয়ের মূল কায থক্রিঃ     

 মিটায়বে ম্যায়নেয়িন্ট সফটওোর প্যায়কে এর মিোইন, উন্নেন ও ব্যবহার ; 

 সকল মস.এস, এস.এ ও আর.এস মিৌো ম্যাি স্ক্যান ও িাটা এমি ; 

 মেমনং অফ মেইনার মকাস থ বাস্তবােন এবং ; 

 ভূমি মরকি থ ও েমরি অমধদপ্তয়রর ৯০ েন কিীয়ক ইন-হাউে প্রমশেয়কর িােয়ি প্রমশেণ প্রদান।  
 

৯.৪। প্রকয়ের অনুয়িাদন ও সংয়শাধনঃ আয়লাচয প্রকেটি ভূমি িন্ত্রণালয়ে ৩০/১২/২০১০ তামরয়খ অনুমষ্ঠত মবভােীে প্রকে 

মূল্যােন কমিটি (মিমিইমস) সভার সুিামরশক্রয়ি িাননীে িন্ত্রী, ভূমি িন্ত্রণালে কর্তথক ২৭/০১/২০১১ তামরয়খ ৫০০.০০ 

লে টাকা প্রাক্কমলত ব্যয়ে জুলাই,২০১০ হয়ত জুন,২০১২ িয থন্ত মিোয়দ বাস্তবােয়নর মনমিি অনুয়িামদত হে। িরবতীয়ত 

মকছু অংয়ে পুনঃদরিত্র আহবান েমনত কারয়ণ এবং যর্াসিয়ে প্রকয়ের সকল কায থক্রি সিাপ্ত না হওোর 

িমরয়প্রমেয়ত প্রকেটির বাস্তবােন মিোদ ১ (এক) বছর বৃমি কয়র জুলাই,২০১০ হয়ত জুন,২০১৩ মিোয়দ বাস্তবােয়নর 

মনমিি যর্াযর্ কর্তথিয়ের অনুয়িামদত হে।  
 

৯.৫। সংয়শামধত এমিমি বরাদ্দঃ 

(লে টাকাে) 

আমর্ থক বছর সংয়শামধত এমিমি বরাদ্দ টাকা  

অবমুমক্ত 

ব্যে 

মিাট টাকা প্রঃসাঃ মিাট টাকা প্রঃসাঃ 

২০১০-২০১১ ২০০.০০ ২০০.০০ - ২০০.০০ ১৬১.৬৬ ১৬১.৬৬ - 

২০১১-২০১২ ৩৩৮.০০ ৩৩৮.০০ - ৩৩৮.০০ ১৭৪.৮২ ১৭৪.৮২ - 

২০১২-২০১৩ ১৬৩.০০ ১৬৩.০০ - ১৬৩.০০ ১৪২.৩৬ ১৪২.৩৬ - 

মিাট ৭০১.০০ ৭০১.০০ - ৭০১.০০ ৪৭৮.৮৪ ৪৭৮.৮৪ - 

 * অবমুক্ত অমতমরক্ত অর্ থ (২২২.১৬ লে টাকা) যর্াযর্ভায়ব মফরত প্রদান করা হয়েয়ছ িয়ি থ নমর্িত্র মবয়ির্য়ণ মদখা 

যাে। 
  

৯.৬। প্রকে িমরচালক সম্পমকথত তথ্যঃ  

প্রকে িমরচালয়কর নাি পূণ থকালীন/খন্ডকালীন মিোদকাল 

১। তািস ক্যিার বসু, উি-িমরচালক (প্রশাসন) খন্ডকালীন ২৬/০১/২০১১ হয়ত ২০/০৫/২০১৩ িয থন্ত 

২। মকাংখাি নীলিমন মসংহ, উি-িমরচালক (প্রশাসন)  খন্ডকালীন ২১/০৫/২০১৩ হয়ত ৩০/০৬/২০১৩ িয থন্ত। 
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১০। সাধারণ িয থয়বেণঃ  

 

১০.১।  প্রমশেণঃ প্রকয়ের আওতাে মিমেটাল িিমতয়ত ভূমি েমরি, মরকি থ প্রণেন, মরকি থ ব্যবস্থািনা ও হালনাোদ করণ 

মবর্য়ে অয়স্ট্রমলোর মিলয়বায়ন থ ১৮ নয়ভম্বর,২০১১ হয়ত ১ মিয়সম্বর,২০১১ িয থন্ত ১০ (দশ) েন কি থকতথার প্রমশেণ  

(TOT) অনুমষ্ঠত হে। উক্ত কি থকতথােণ িরবতীয়ত ভূমি েমরি ও মরকি থ অমধদপ্তয়র আয়রা ৯০ (নব্বই) েন কি থকতথা-

কি থচারীয়ক প্রমশেণ (In House Training) প্রদান কয়রন।  

 

১০.২।  আধুমনক যন্ত্রিামত সংগ্রহঃ এ প্রকয়ের আওতাে ৪৫ (পঁেতামেশ) টি Electronic Total Station (ETS), 

১০ (দশ) টি কমম্পউটার, ২০ (মবশ) টি ম্যাি প্রয়সমসং সফটওেযার, ৩ (মতন) টি ইন্কয়েট প্লটার এবং ৫ (িাঁচ) টি 

মলোর মপ্রন্টার ক্রে করা হয়েয়ছ। সংগৃহীত এসব যন্ত্রিামত ও সফটওেযায়রর উির মিাট ৪০ (চমেশ) েন কি থকতথা-

কি থচারীয়ক প্রমশেণ প্রদান করা হয়েয়ছ। যন্ত্রিামত ক্রয়ে মিমিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েয়ছ িয়ি থ নমর্িত্র মবয়ির্য়ণ 

োনা যাে। িমরদশ থন কায়ল সংগৃহীত যন্ত্রিামত সচল অবস্থাে ব্যবহার হয়ত মদখা যাে।  

 প্রকয়ের আওতাে ক্রেকৃত যন্ত্রিামতয়ত যর্াযর্ভায়ব ইনয়ভন্টমর িামকথং করা হেমন ফয়ল পূয়ব থর যন্ত্রিামত এবং আয়লাচয 

প্রকয়ের আওতাে ক্রেকৃত যন্ত্রিামত আলাদাভায়ব মচনা যােনা ।  

 

১০.৩। মিমেটাল আকথাইভ প্রমতষ্ঠাঃ মবমভন্ন েমরয়ি (মস.এস/এস.এ/আর.এস) প্রণীত ২,০৪,০০০ (দুই লে চার হাোর) মিৌো 

ম্যাি মসট ভূমি মরকি থ ও েমরি অমধদপ্তয়রর মরকি থ রুয়ি সংরমেত রয়েয়ছ, যা মবয়শর্ ধরয়নর কােয়ের ততমর এবং িাঠ 

িয থাে হয়ত প্রাে ১০০ মর্য়ক ১২০ বছর আয়ে প্রস্তুত হয়ে ভূমি মরকি থ ও েমরি অমধদপ্তয়রর সদর দপ্তয়র এয়সয়ছ। 

মকানটির বেস তার মচয়েও মবশী। আয়লাচয প্রকয়ের আওতাে মিমিমিয়ত মনধ থামরত ১,১৫,০০০ (এক লে িয়নর হাোর) 

মিৌো ম্যাি মসট আউটয়সামস থং এর িােয়ি মবয়শর্ ধরয়ণর ফ্লাট-মবি স্ক্যানার মদয়ে ১:১ মস্ক্য়ল স্ক্যামনং কয়র 

কমম্পউটায়রর সংরেয়ণর েন্য একটি িাটা মবে প্রস্তুত করা হয়েয়ছ এবং এ লয়েয উি-িমরচালক (প্রশাসন) এর কয়ে 

একটি সাভ থার প্রমতষ্ঠা করা হয়েয়ছ। কাস্ট্িাইেি সফটওেযার প্রস্তুয়তর িােয়ি কমম্পউটার িাটায়বইয়ে সংরমেত ঐ 

সকল মিৌো ম্যাি মসটসমূহ ব্যবস্থািনা এবং তা হয়ত গ্রাহক মসবা মদওো হয়ে।  

 

 েমরি অমধদপ্তয়র ময ২,০৪,০০০ (দুই লে চার হাোর) মিৌো ম্যাি রয়েয়ছ এর িয়ে মিমিমিয়ত মনধ থামরত িাত্র 

১,১৫,০০০ (এক লে িয়নর হাোর) মসট এ প্রকয়ের িােয়ি িাটায়বইয়ে সংরেণ করা হয়েয়ছ। অবমশষ্ট ৮৯,০০০ 

(ঊননব্বই হাোর) মসট এখনও িাটায়বইয়ে অন্তভূ থক্ত করা হেমন যা িাটায়বইয়ে অন্তভু থক্ত করা প্রয়োেন।  

 

১১। প্রকয়ের প্রভাবঃ  ভূমি মরকি থ ও েমরি অমধদপ্তয়র মদয়শর নানা প্রান্ত হয়ত প্রমতমদন শত শত িানুর্ মিৌো ম্যাি 

সংগ্রয়হর েন্য আয়সন। পূয়ব থ এ গুয়লা ফয়টাকমি কয়র সরবারহ করয়ত এ অমধদপ্তয়রর কি থকতথা-কি থচারীয়দর অয়নক 

অসুমবধা হয়তা, এছাো বহু পুরায়না এ ম্যাি গুয়লা বারবার নাোচাোে মসগুয়লাও নষ্ট হয়তা। এ সুয়যায়ে এক মেণীর 

িেসত্ত্বয়ভােী গ্রাহকয়দর মিৌো ম্যাি সরবরায়হর মবমনিয়ে আমর্ থক মলনয়দন করত। বতথিায়ন এ প্রকয়ের কারয়ণ সৃষ্ট 

সুমবধা ব্যবহায়রর িােয়ি প্রমতমদন সকাল ৯:০০ টা হয়ত দুপুর ২:০০ টা িয থন্ত মনধ থামরত ফরয়ি,  সরকার মনধ থমরত মফ 

এর মবমনিয়ে মিৌো ম্যাি সরবরায়হর চামহদা মনওো হে এবং প্লটার মিমশয়ন মসগুয়লা মপ্রণ্ট কয়র একই মদয়ন মবকাল 

৫:০০ ঘটিকার িয়ে সরবরাহ করা হে। প্রকেটি বাস্তবােয়নর ফয়ল গ্রাহকয়দর মসবা গ্রহয়ণ ও অমধদপ্তয়রর মসবা প্রদায়ন 

মযিন সুমবধা হয়েয়ছ মতিমন িেসত্ত্বয়ভােীও হ্রাস মিয়েয়ছ। তয়ব মকবল ভূমি মরকি থ ও েমরি অমধদপ্তয়র প্রধান 

কায থালে হয়ত অমত সহয়ে এ মসবা প্রদান করাে মদয়শর দুরবতী প্রান্ত হয়ত মিৌো ম্যাি সংগ্রয়হর েন্য  গ্রাহকেণয়ক 

ঢাকাে আসয়ত হয়ে।  
 

১২। প্রকয়ের  উয়দ্দশ্য অেথনঃ   

 

িমরকমেত অমেথত িন্তব্য 

(ক) কযািাস্ট্রাল মিটার সয়ব থাচ্চ সঠিকতা ও 

যর্ার্ থতা মনমিতপূব থক দ্রুততার সায়র্ কযািাস্ট্রাল 

সায়ভ থমেং এবং ম্যামিং করার েন্য অভযন্তরীণ 

সেিতা বৃমি করা ।  

আধুমনক যন্ত্রিামত সংগ্রহ এবং প্রমশেয়ণর 

িােয়ি  কযািাস্ট্রাল মিটার সয়ব থাচ্চ সঠিকতা ও 

যর্ার্ থতা মনমিতপূব থক দ্রুততার সায়র্ কযািাস্ট্রাল 

সায়ভ থমেং এবং ম্যামিং করার েন্য অভযন্তরীণ 

সেিতা বৃমি মিয়েয়ছ।  

 

প্রকয়ের সিামপ্ত 

প্রমতয়বদন (PCR)  

এর তথ্যানুযােী 

সয়রেমিয়ন 

িমরদশ থয়ন মদখা যাে 

অনুয়িামদত 
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(খ) ভূমি মরকি থ ও েমরি অমধদপ্তয়রর বৃহির 

সায়ভ থইং ও ম্যামিং প্রযুমক্ত এবং এর প্রয়োমেক 

ব্যবহার সম্পয়কথ িমরপূণ থ প্রমশেণ প্রদায়নর েন্য 

‘টিওটি’ (TOT) প্রমশেণ কি থসূমচর িােয়ি 

একটি অভযন্তরীণ প্রমশেণ ব্যবস্থা প্রমতষ্ঠা করা।  

TOT প্রমশেয়ণর আওতাে ১০ (দশ) েন 

কি থকতথায়ক মবয়দশ মর্য়ক প্রমশেণ মদয়ে আনা 

হয়েয়ছ যায়দর িােয়ি এ অমধদপ্তয়র কি থকতথা-

কি থচারীেণয়ক অভযন্তরীণ প্রমশেণ প্রদান করা 

হয়েয়ছ, প্রমশেণ গ্রহণকারীেণ িরবতীয়ত আয়রা 

প্রমশেণ িমরচালনা করয়ছন।  

মিমিমির লেযিাত্রা 

অনুযােী উয়দ্দয়শ্য 

অমেথত হয়েয়ছ।  

(ে) ঐমতহামসক ও চলিান সকল কযািাস্ট্রাল 

ম্যাি (মস.এস.এস.এ.আর.এস) সংরেয়ণর েন্য 

মিমেটাল আকথাইভ প্রমতষ্ঠার িােয়ি মদয়শর 

এসকল অমূল্য দমলল সুরমেতভায়ব সংরেণ 

করা।  

ঐমতহামসক ও চলিান সকল কযািাস্ট্রাল ম্যাি 

(মস.এস,এস.এ ও আর.এস) সংরেয়ণর েন্য 

মিমেটাল আকথাইভ প্রমতষ্ঠা করা হয়েয়ছ, মসখায়ন 

মদয়শর এসকল অমূল্য দমলল সুরমেতভায়ব 

সংরেণ করা হয়েয়ছ। 

 

(ঘ) সব থেনীন চামহদা ও অভযন্তরীণ তথ্যমনয়দ থয়শর 

প্রয়োেন মিটায়ত দ্রুততার সায়র্ অনুসন্ধান ও 

মবমলকরয়ণ সেি মিটায়বস সফটওেযার প্রণেন 

করা।  

সব থেনীন চামহদা ও অভযন্তরীণ তথ্যামনয়দ থয়শর 

প্রয়োেন মিটায়ত দ্রুততার সায়র্ অনুসন্ধান ও 

মবমলকরয়ণ সেি মিটায়বস সফটওোর প্রণেন 

করা হয়েয়ছ 

 

১৩। উয়দ্দশ্য পুয়রাপুমর অমেথত না হয়ল তার কারণঃ প্রকয়ের সিামপ্ত প্রমতয়বদন (PCR) এর তথ্যানুযােী এবং সয়রেমিন 

িমরদশ থন ও সংমিষ্ট কি থকতথায়দর সায়র্ আয়লাচনার িােয়ি োনা যাে প্রকয়ের আওতাে উয়দ্দশ্য পুয়রাপুমর অমেথত 

হয়েয়ছ।  

 

১৪। সিস্যাঃ   

 

১৪.১। েমরি অমধদপ্তয়র ২,০৪,০০০ (দুই লে চার হাোর) মিৌো ম্যাি রয়েয়ছ এর িয়ে আয়লাচয প্রকয়ে মনধ থামরত িাত্র 

১,১৫,০০০ (এক লে িয়নর হাোর) মসট এ প্রকয়ের িােয়ি িাটায়বইয়ে সংরেণ করা হয়েয়ছ। অবমশষ্ট ৮৯,০০০ 

(ঊননব্বই হাোর) মসট এখনও িাটায়বইয়ে অন্তভু থক্ত করা হেমন যা িাটায়বইয়ে অন্তভু থক্ত করা প্রয়োেন।  

 

১৪.২ । প্রকয়ের আওতাে ক্রেকৃত যন্ত্রিামতয়ত যর্াযর্ভায়ব ইনয়ভন্টমর িামকথং করা হেমন ফয়ল পূয়ব থর যন্ত্রিামত এবং আয়লাচয 

প্রকয়ের আওতাে ক্রেকৃত যন্ত্রিামত আলাদাভায়ব মচনা যােনা । 

 

 

১৫। সুিামরশঃ  

 

১৫.১। গ্রাহকেণয়ক দ্রুত মসবা মদওোর লয়েয অবমশষ্ট ৮৯,০০০ (ঊননব্বই হাোর) মিৌো ম্যাি মসট দ্রুত িাটা মবইয়ে 

অন্তভূ থক্তকরয়ণর ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ত িন্ত্রণালেয়ক উয়যােী ভূমিকা গ্রহণ করয়ত হয়ব;   

 

১৫.২।  ক্রেকৃত যন্ত্রিামতর সুষ্ঠ ুব্যবহার, রেণায়বেণ এবং স্বেতা মনমিত করার লয়েয আয়লাচয প্রকয়ের আওতাে ক্রেকৃত 

যন্ত্রিামতর োয়ে সত্ত্বর ইনয়ভন্টমর িামকথং এর ব্যবস্থা করা মযয়ত িায়র;   

 

১৫.৩। ভমবষ্যয়ত প্লটার এর সংখ্যা বৃমির িােয়ি আয়রা অমধক িমরিায়ণ গ্রাহকয়ক দ্রুত মসবা মদো মযয়ত িায়র;  

 

১৫.৪। ভূমি িন্ত্রণালে দীঘ থ মিোদী িমরকেনার অংশ মহসায়ব মিৌো ম্যাি মপ্রমন্টং ব্যবস্থা মবয়কমিকরয়ণর িােয়ি 

মবভাে/মেলা/উিয়েলা িয থায়ে এ ম্যাি সরবরায়হর মবর্েটি মবয়বচনা করয়ত িায়র।  
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“ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বছিবাসী ও ছনম্নছবত্তদের ঢাকায় সরকাছর জছমদে বহুেল ছবছিষ্ট ভবদন পুনব বাসন প্রকল্প” 

সমাছি মূল্যায়ন প্রছেদবেন 

(সমাি: জুন, ২০১৩) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১। প্রকদল্পর নাম : ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বছিবাসী ও ছনম্নছবত্তদের ঢাকায় সরকাছর 

জছমদে বহুেল ছবছিষ্ট ভবদন পুনব বাসন প্রকল্প। 

২। প্রিাসছনক মন্ত্রণালয় : ভূছম মন্ত্রণালয়  

৩। )ক ( বািবায়নকারী সংস্থা : ভূছম মন্ত্রণালয় 

 )খ (সহায়ক  বািবায়নকারী সংস্থা : নর্ ব সাউর্ ব প্রপ্রার্ট ব ডেদভলপদমন্ট ছলিঃ (NSPDL) 

৪।    প্রকদল্পর অবস্থান : ঢাকা উত্তর ছসর্ট কদপ বাদরিন এলাকার কাফরুল র্ানার অন্তগ বে ছমরপুর-

১৫ ডসকিদনর ভাষানদেদকর ধামালদকাে ও লালসরাই ডমৌজায় ৪৭.৯০ 

একর সরকারী জায়গায় এ প্রকল্প অবছস্থে।   

৫।   প্রকল্প গ্রহদনর পেভূছম  :  

 ঢাকা মহানগরীদে বসবাসরে বছিবাসী ও ছনম্নআদয়র মানুদষর জীবন মান উন্নয়দনর লদযে সরকাদরর জছম এবং 

ডবসরকাছর ছবছনদয়াগ BOT (Build Operate & Transter) পদ্ধছেদে বািবায়দনর জন্য ভূছম 

মন্ত্রণালদয়র গৃহীে “ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বছিবাসী ও ছনম্নছবত্তদের ঢাকায় সরকারী জছমদে বহুেল ছবছিষ্ট ভবদন 

পুনব বাসন (সংদযদপ ভাষানদেক পুনব বাসন)” িীষ বক পাইলে প্রকল্পর্ট ৩৪৭.১২ ডকার্ট োকা (ছজওছব ৫.৪৭ ডকার্ট োকা ও 

ডবসরকারী ৩৪১.৬৫ ডকার্ট োকা) প্রাক্কছলে ব্যদয় জুলাই ১৯৯৮ হদে জুন ২০০৩ ডময়াদে বািবায়দনর জন্য 

২৪/০৫/১৯৯৮ োছরদখ জােীয় অর্ বননছেক পছরষদের ছনব বাহী কছমর্ট (একদনক) সভায় অনুদমােন লাভ কদর। প্রকদল্পর 

ছনধ বাছরে ডময়াে ডিষ হওয়ায় গে ০২/০৬/২০০৯ োছরদখ মাননীয় পছরকল্পনা মন্ত্রী কর্তবক প্রকদল্পর সংদিাছধে ছেছপছপ 

অনুদমাছেে হয় । 

 

৬। প্রকদল্পর ব্যয় : মূল: ৩৪৭১২.৩০ লয োকা (৫৪৬.৭৮ লয োকা )ছজওছব + (

এনএসছপছেএল ৩৪১৬৫. ৫২ লয োকা( 

 সংদিাছধে: ৩৪৩৬৫.৫২ লয োকা (২০০.০০ লয োকা )ছজওছব + (

এনএসছপছেএল ৩৪১৬৫. ৫২ লয োকা( 

৭। প্রকদল্পর বািবায়নকাল   : জুলাই ১৯৯৮ ডর্দক জুন ২০১৩ পর্ বন্ত 

   (লে টাকা) 

অনুয়িামদত ব্যে প্রকৃত 

ব্যে 

অনুয়িামদত বাস্তবােনকাল প্রকৃত           

বাস্তবােনকাল 

অমতক্রান্ত 

ব্যে (মূল 

অনুয়িামদত 

ব্যয়ের %) 

অমতক্রান্ত  সিে 

 (মূল 

বাস্তবােনকায়লর 

%) 

মূল সব থয়শর্ 

সংয়শামধত 

 

মূল সব থয়শর্ 

সংয়শামধত 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৪৬.৭৮ 

(মেওমব) 

২০০.০০ 

(মেওমব) 

১৮২.৫৮ 

(ছজওছব) 

জুলাই, ১৯৯৮ 

হয়ত  

জুন, ২০০৩ 

জুলাই, ১৯৯৮ 

হয়ত 

মিয়সম্বর, ২০১০ 

জুলাই, ১৯৯৮  

হয়ত 

জুন, ২০১৩ 

- ২০০% 

৮।      প্রকদল্পর উদেশ্য  : (ক) ছনম্নছবত্ত ও বছিবাসীদের পছরকছল্পেভাদব আবাছসক সমস্যার সমাধান ও োঁদের জীবন 

মাদনর উন্নয়ন; 

   (খ) ছনম্নছবত্ত ও বছিবাসীদের স্থায়ী আবাসদনর লদযে স্বল্প মূদল্য আবাসদনর ব্যবস্থা করা 

এবং 

   (গ) অপছরকছল্পে বছি গদে উঠদে ছনরুৎসাছহে করা। 
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 মিমিমি অনুযােী 

লেিাত্রা 

বাস্তব 

অগ্রেমত 

িন্তব্য 

এ-টাইি 

মবমডং 

৫৪টি ৬টি NSPDL কর্তথক মনমি থত ২টি এবং ভূমি িন্ত্রণালে কর্তথক মনমি থত  ৪টি 

মব-টাইি 

মবমডং 

৫৭টি ১২টি NSPDL কর্তথক মনমি থত ৮টি এবং ভূমি িন্ত্রণালে কর্তথক মনমি থত  ৪টি 

 

 

১০। প্রকদল্পর সাছব বক অগ্রগছে : প্রকেটি মিমিমি িয়িয়ল বাস্তবামেত হমেল মকন্তু মবসরকামর 

মবমনয়োেকারী প্রমতষ্ঠান এনএসমিমিএল কর্তথক চুমক্ত ভংঙ্গকরণসহ 

প্রকে বাস্তবােয়ন মবঘ্ন সৃমষ্টর কারয়ণ ভূমি িন্ত্রণালে সম্পমকথত স্থােী 

কমিটির মসিান্ত এবং িাননীে প্রধানিন্ত্রীর অনুয়িাদনক্রয়ি ভূমি 

িন্ত্রণালে এবং এনএসমিমিএল  এর িয়ে ২৯/০৯/২০০৩ মরঃ তামরয়খ 

স্বােমরত চুমক্তটি েত ১৯/১০/২০১০ মরঃ তামরয়খ বামতল করা হে। 

চুু্মক্ত বামতয়লর কারয়ণ প্রকে এলাকাে মিমিমি অনুযােী মনমি থতব্য 

১১১টি ভবয়নর িয়ে  ১৮টি ভবন ছাো প্রকয়ের অন্যান্য কাে সিাপ্ত 

হেমন। অবমশষ্ট কাে োতীে গৃহােণ কর্তথিয়ের িােয়ি সিাপ্ত করার 

েন্য উয়যাে গ্রহণ করা হে। মকন্তু মসই মবর্য়েও মকান অগ্রেমত হেমন। 

প্রকয়ের মভৌত কাে ১৬.২২% সম্পন্ন হয়েয়ছ এবং মেওমব অংয়শর 

২.০০ মকাটি টাকার িয়ে ব্যে হয়েয়ছ ১.৮৩ মকাটি টাকা। 

১১।     কাজ অসমাি র্াকদল োর কারণ : এ প্রকেটি মছন্নমূল বমস্তবাসী ও মনম্ন আয়ের ব্যমক্তবয়ে থর পুনব থাসয়নর 

েন্য একটি েনগুরুত্বপূণ থ প্রকে। এনএসমিমিএল কর্তথক প্রকে 

কর্তথিয়ের মবরুয়ি মবমভন্ন সিয়ে িািলা দায়ের করার কারয়ণ মনধ থামরত 

সিয়ে প্রকেটি বাস্তবােন করা সম্ভব হেমন। প্রকয়ের প্রাে ৮৩.৭৮% 

কাে অসিাপ্ত রয়েয়ছ। 

 

 

  

১৩। পছরেি বনকৃে ছবছভন্ন অংগ ছভছত্তক অগ্রগছে : 

  

ক) ‘এ’ টাইি ভবন :  প্রকয়ের আওতাে ‘এ’ টাইি ছেটি ভবন মনি থাণ করা হয়েয়ছ। ‘এ’ টাইি ভবয়নর প্রমতটি ফ্লায়টর 

আকার ২১৫ বে থ ফুট। মিমিমি অনুযােী প্রকে এলাকাে মিাট ৫৪টি ‘এ’ টাইি ভবন মনি থাণ করার কর্া মছল। ভূমি 

িন্ত্রণালে কর্তথক বমস্তবাসী মহয়সয়ব মনব থামচত ৫৯৬ েন সুমবধায়ভােীর িয়ে ‘এ’ টাইি ৫৯৬টি ফ্লযায়টর বরাদ্দ িত্র 

প্রদান করা হয়েয়ছ। ‘এ’ টাইি ৩টি আবামসক ভবয়নর মনি থাণ কাে মবমভন্ন িয থায়ে রয়েয়ছ, মবশ মকছু আবামসক 

ভবয়নর িাইমলং সম্পন্ন হয়েয়ছ।  

  

খ  (‘ মব’ টাইি ভবন:  প্রকয়ের আওতাে ‘মব’ টাইি ১২টি ভবন মনি থাণ করা হয়েয়ছ। ‘মব’ টাইি ভবয়নর প্রমতটি 

ফ্লায়টর আকার ৩৯৫ বে থ ফুট। মিমিমি অনুযােী প্রকে এলাকাে মিাট ৫৭টি ‘মব’ টাইি ভবন মনি থাণ করার কর্া মছল। 

ভূমি িন্ত্রণালে কর্তথক মনম্নমবি মহয়সয়ব মনব থামচত ৩৬১ েন সুমবধায়ভােীর িয়ে ‘মব’ টাইি ৩৬১টি ফ্লযায়টর বরাদ্দ িত্র 

প্রদান করা হয়েয়ছ। ‘মব’ টাইি ৯টি আবামসক ভবয়নর মনি থাণ কাে মবমভন্ন িয থায়ে রয়েয়ছ, মবশ মকছু আবামসক 

ভবয়নর িাইমলং সম্পন্ন হয়েয়ছ।  

৯। প্রকয়ের অগ্রেমত : ভূছম মন্ত্রণালয় হয়ত প্রাপ্ত প্রকে সিামপ্ত প্রমতয়বদন (PCR) এবং িাঠ িমরদশ থনকায়ল প্রাপ্ত 

তথ্যামদ অনুযােী প্রকয়ের আওতাে ভবন মনি থায়ণর অগ্রেমত মনয়ম্ন মদো হ’ল: 
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মবআরমি প্রার্মিক মবযালে (মচত্র-০১) 

 
 

ইউটিমলটি মসবা মকি (মচত্র-০২) 

 

 

 
 

প্রকয়ের বামসন্দায়দর উয়যায়ে স্থামিত োন্সফরিার (মচত্র-০৩) 

 
 

িসমেদ ও িাদ্রাসা (মচত্র-০৪) 

 

 

 

 

অবরাদ্দকৃত ফ্লায়ট মবআরমি কি থচারীয়দর বসবাস (মচত্র-০৫) 

 

 

 

অব্যবহৃত ফ্লায়টর সন্মখুভাে (মচত্র-০৬) 

  

ে( সীিানা প্রাচীর ও অন্যান্য স্থািনা :  প্রকেটির মকান সীিানা প্রাচীর এখনও মনি থাণ করা হেমন। অন্যান্য স্থািনা 

সমূহ মযিন: িসমেদ, কমিউমনটি মসন্টার, আভযন্তরীণ রাস্তা ইতযামদর মনি থাণ কাে আংমশক সম্পন্ন হয়েয়ছ। 

ইয়তািয়ে ভার্াণয়টক সরকামর কয়লে এবং ভার্াণয়টক সরকামর স্কুলয়ক মিাট মতন (৩) একর েমি প্রকে এলাকাে 

প্রদান করা হয়েয়ছ।  
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১৪।        প্রকদল্পর উদেশ্য অজবন:  মিমসআর অনুসরণ কয়র- 

 

পছরকছল্পে অছজবে লযেমাত্রা অছজবে না হবার কারণ 

ক) ছনম্নছবত্ত ও বছিবাসীদের 

পছরকছল্পেভাদব আবাছসক সমস্যার 

সমাধান ও োদের জীবন মাদনর 

উন্নয়ন। 

প্রকে বাস্তবােয়নর লয়েয রােউক 

অনুয়িামদত মিাট ১১১টি ভবন মনি থায়ণর 

ব্যবস্থা রাখা হে, এর িয়ে এনএসমিমিএল 

কর্তথক ‘এ’ টাইি এর ২টি এবং ‘মব’ টাইয়ির 

৮টি ভবন মনমি থত হয়েয়ছ। িরবতীয়ত, ভূমি 

িন্ত্রণালে কর্তথক সুমবধায়ভােীয়দর অর্ থােয়ন 

অসিাপ্ত ‘এ’ টাইয়ির  ৪টি ভবয়নর এরং ‘মব’ 

টাইয়ির ৪টি ভবয়নর মনি থাণ কাে সিাপ্ত করা 

হে। 

মবসরকামর মবমনয়োেকারী প্রমতষ্ঠান 

এনএসমিমিএল কর্তথক চুমক্ত 

ভংঙ্গকরণসহ প্রকে বাস্তবােয়ন মবঘ্ন 

সৃমষ্টর কারয়ণ ভূমি িন্ত্রণালে এবং 

এনএসমিমিএল এর িয়ে স্বােমরত 

চুমক্তটি  ১৯/১০/২০১০ মরঃ তামরয়খ 

বামতল করা হে। এছাোও 

এনএসমিমিএল কর্তথক প্রকয়ের মবরুয়ি 

মবমভন্ন সিয়ে িািলা ও রীট দায়ের 

করার কারয়ণ মনধ থামরত সিয়ে প্রকেটি 

বাস্তবােন করা সম্ভব হেমন। 

খ) ছনম্নছবত্ত ও বছিবাসীদের স্থায়ী 

আবাসদনর লদযে স্বল্প মূদল্য 

আবাসদনর ব্যবস্থা করা। 

মিাট ১১১টি ভবন মনি থায়ণর স্থয়ল ১৮র্ট ভবদন 

(‘এ’ োইপ িয়র্ট ও ‘ছব’ োইপ ১২র্ট) ডমাে 

২০১৬র্ট ফ্লাে তেরী করা হদয়দি। 

গ) অপছরকছল্পে বছি গদে উঠদে 

ছনরুৎসাছহে করা। 

- 

 

১৫। প্রকে িমরচালক সংক্রান্ত তথ্যামদ:   

 

প্রকল্প পছরচালদকর নাম পূণ বকালীন/খন্ডকালীন ডময়ােকাল 

১। আবদুল হাই, উপ-সছচব খণ্ডকালীন ০৪/০৬/১৯৯৮ হদে ২৫/০৯/২০০১ 

২। এ.র্ট.এম সালাউছেন, উপ-সছচব  খণ্ডকালীন ২৫/০৯/২০০১ হদে ০৪/০৯/২০০৫ 

৩। এস. এম. ডগালাম আলী, উপ-প্রধান খণ্ডকালীন ০৪/০৯/২০০৫ হদে০৪/০৭/২০০৭ 

৪। ডমািঃ হাছফজুর রহমান, যুগ্ম-সছচব সাব বযছণক ০৪/০৭/২০০৭ হদে ২৬/০২/২০০৮ 

৫। পুণ্যব্রে ডচৌধুরী, উপ-সছচব সাব বযছণক  ২৬/০২/২০০৮ হদে ২৬/০৯/২০১০ 

৬। এম.এ িাহ মাহামুদুল হাসান, উপ-সছচব  খণ্ডকালীন ২৬/০৯/২০১০ হদে ১৩/১২/২০১২ 

৭। পুণ্যব্রে ডচৌধুরী, যুগ্ম-সছচব খণ্ডকালীন ১৩/১২/২০১২ হদে ৩০/০৬/২০১৩ 

 

১৬। সামব থক মবয়ির্ণ: 

 ১৬.১  প্রকদল্পর মূল উদেশ্য ছিল ছনম্নছবত্ত ও বছিবাসীদের পছরকছল্পেভাদব আবাছসক সমস্যার সমাধান কদর 

োদের জীবন মাদনর উন্নয়ন এবং অপছরকছল্পে বছি গদে উঠদে ছনরুৎসাছহে করা। ছকন্তু পছরেি বনকাদল 

ডেখা র্ায় এই লদযের ডকানর্টই অছজবে হয়ছন। ছবদিষে ‘এ’ োইদপর িয়র্ট ভবদন বসবাসকারীরা 

নূন্যেম আবাছসক সুছবধাও পাদেন না। ‘এ’ টাইয়ির ভবয়ন প্রমতটি ফ্লায়টর আেতন ২১৫ বে থ ফুট। এর 

িয়ে মনম্নমবি িমরবারগুমল মযভায়ব বসবাস কয়র তা মিায়টও স্বাস্থযসম্মত নে। ‘এ’ টাইয়ির ভবয়নর 

মভতয়র িয থাপ্ত আয়লা-বাতায়সর অভাব রয়েয়ছ। ফয়ল প্রকয়ের বছিবাসীদের জীবন মান উন্নয়দনর কর্া 

বলা হদলও প্রকৃেপদয ো হয়ছন। অর্ থ িমরয়শাধ কয়রও ফ্লাট বরাদ্দ না িাওোে সুমবধায়ভােীরা বমিত 

হয়েয়ছন। ফ্লায়টর আদবেদনর অর্ ব NSPDL ভূছম মন্ত্রণালদয়র সাদর্ ডর্ৌর্ এোকাউদন্ট না ডরদখ 

এককভাদব োদের এোকাউদন্ট ডরদখদি। এ ডযদত্র ভূছম মন্ত্রণালয় ডকান আইনী বা ছবভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

কদরদি মদম ব জানা র্ায়ছন। ভূছম মন্ত্রণালদয়র সাদর্ চুছিভঙ্গসহ ছবছভন্ন অছনয়দমর ছবরুদদ্ধ ডকান ব্যবস্থা 

না ডনওয়ার কারদণ প্রকল্প বািবায়ন অব্যবস্থাপনায় পছরণে হদয়দি। 

 

১৬.২  প্রকল্পর্ট সরকাছর ও ডবসরকাছর (Public Private Partnership- PPP) 

অর্ বায়দন/ছবছনদয়াদগ বািবায়দনর লদযে গ্রহণ করা হয়। ভাষানদেদক অবছস্থে ৪৭.৯০ একর খাস জছম ও 

প্রকল্প বািবায়ন ইউছনদের ব্যয় ২ ডকার্ট োকা (মুল অনুদমাছেে ছেছপছপ অনুর্ায়ী ৫.৪৭ ডকার্ট োকা) 

ছজওছব অর্ ব হদে ব্যয় করা হয়। ভবন ছনম বাণসহ অবছিষ্ট র্াবেীয় ছবছনদয়াদগর ব্যয়ভার বহন করার কর্া 

ছিল ডবসরকাছর ছবছনদয়াগকারী প্রছেষ্ঠাদনর। ভূছম মন্ত্রণালদয়র এ ধরদনর কাজ করার পূব ব অছভজ্ঞো না 

র্াকার পরও  প্রকল্পর্ট গ্রহণ করা হয়। এিাো PPP এর আওোয় প্রকল্প বািবায়দনর জন্য ডবসরকাছর 

প্রছেষ্ঠাদনর কাজ েোরছকর করার মে অছভজ্ঞ ডলাকবল ভূছম মন্ত্রণালদয়র ছিল না। অছধকন্তু, প্রকল্পর্টদে 
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ডর্দহতু ছবত্তহীন ও ছনম্ন আদয়র ডলাকদের কাি ডর্দক অর্ ব ছনদয় বািবায়ন করার কর্া ছিল ডসজন্য এ 

ছবষদয় আরও সেকব হওয়ার প্রদয়াজন ছিল। পূব ব অছভজ্ঞো ও প্রদয়াজনীয় logistic support না 

র্াকার কারদণ প্রকল্পর্টর মাত্র এক ষষ্ঠাংদিরও কম বািবায়ন সম্ভব হদয়দি এবং বািবাছয়ে অংদির 

কাজও ত্রুর্টমুি নয়। 

 

 সাছব বক পর্ বদবযদণ বলা র্ায় প্রকদল্পর ছেজাইন ক্রুর্টপূণ ব ছিল এবং ভূছম মন্ত্রণালদয়র চরম উোসীনোও 

লযণীয়। NSPDL এর সাদর্ চুছি করার পর ডর্দকই NSPDL কর্তবক চুছির িেবাছে ভঙ্গ এবং 

মন্ত্রণালয় কর্তবক NSPDL এর কাজ-কম ব েোরছকর অভাদবর কারদণ প্রকদল্পর বািবায়নকাল ২০০% 

বৃছদ্ধ ডপদয়দি (মূল বািবায়নকাল ছিল ৫ বির, প্রকৃে ১৫ বির)।  

 

 **(ডর্মন- চুছির ৬.৯ অনুদেদে বলা রদয়দি-প্রর্ম পয কর্তবক কার্ বাদেি পত্র প্রোন ও ভূছম হিান্তদরর 

ছেন হইদে পরবেী ৫ (পাঁচ) বৎসদরর মদে ছিেীয় পযদক প্রকদল্পর র্াবেীয় কাজ সমাি কছরদে হইদব। 

এই ৫ বৎসর সমদয়র মদে ১ম পর্ বাদয় ২৭ মাস অছেক্রান্ত হইদল ডমাে ছনছম বেব্য ফ্লাদের এক-র্তেীয়াংি 

ছনম বাণকাজ সম্পন্ন কছরদে হইদব। েদব ডকান রাজননছেক অছস্থরো, হরোল, গণ-আদদালন, দুদর্ বাগসহ 

প্রকদল্পর কাজ করার ডকান পছরদবি না র্াছকদল ছকংবা আইনানুগ কারদণ কাজ করায় বাধা সৃছষ্ট হইদল 

োহা ছবদবচনা কছরদে হইদব অর্ বাৎ যুু্ছি সঙ্গে করদণ সময়সীমা বৃছদ্ধ করা র্াইদব। এই সকল কারণ 

ব্যেীে ১ম পর্ বাদয় ২৭ মাদস এক-র্তেীয়াংি এবং ৩৩ মাদস অবছিষ্ট ফ্লাে ছনম বান করদে ২য় পয ব্যর্ ব 

হইদল ২য় পদযর ছবরুদদ্ধ িাছিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইদব।) 

 

১৬.৩  এধরদনর একর্ট বৃহৎ পূেব কাজ েোরছক করবার জন্য ভূছম মন্ত্রণালদয়র ডকান কাছরগরী ডলাকবল ছিল 

না। এমনছক প্রকদল্পর মূল ছেছপছপদে ডকান প্রদকৌিলী ছনদয়াগ ডেয়ার উদেখ ছিল না। ফদল 

বািবায়নকাদলর অছধকাংি সময় (২৮/০৩/২০০০৯ পর্ বন্ত)  প্রকদল্পর পূেব কাজ েোরছক করবার জন্য 

ডকান প্রদকৌিলী ছিল না। পদর সংদিাছধে ছেছপছপ অনুদমাছেে হদল ২৯/০৩/২০০০৯ োছরদখ প্রকদল্প 

একজন ছনব বাহী প্রদকৌিলী ছনদয়াগ ডেওয়া হয়। প্রকদল্পর আওোয় বািবায়নাধীন ভবনসমূদহর 

foundation ও অন্যান্য অবাঠাদমা স্থাপদনর ডমৌছলক ছবষদয় মানসম্পন্ন কাজ হদয়দি ছকনা ডসই 

ছবষদয় ভূছম মন্ত্রণালদয়র কাদি ডকান েথ্য ডনই। র্তেীয় ডকান কাছরগছর প্রছেষ্ঠান ছেদয় এ ছবষদয় ডকান 

পরীযা করা হয়ছন বদল প্রকদল্পর প্রদকৌিলী ডমৌছখকভাদব জানান। 

 

১৬.৪  প্রকল্পর্টর প্রকৃে সীমানা ছচছিে কদর এখনও সীমানা প্রাচীর ছনম বাণ করা হয়ছন। ফদল অনবধ 

েখলোরদের িারা প্রকদল্পর জছম েখদলর সম্ভাবনা রদয় ডগদি। প্রকদল্পর ধরন অনুসাদর প্রর্দমই সীমানা 

ছচছিে কদর প্রাচীর ছনম বাদণর উদযাগ গ্রহণ করার প্রদয়াজন র্াকদলও ো করা হয়ছন। 

 

১৬.৫  পছরেি বনকাদল জানা র্ায় ছকছু ব্যছি ডবনাদম একাছধক ফ্লাে বরাে ছনদয়দিন। এিাো পছরেি বনকৃে 

আের্ট ফ্লাদের মদে ছেনর্টদে ফ্লাদের মূল মাছলক বসবাস করদিন। বাছক পাঁচর্ট ফ্লাদে ভাোর্টয়ারা 

বসবাস করদিন। প্রকল্পর্ট ডর্দহতু ঢাকা মহানগরীদে বসবাসরে বছিবাসী ও ছনম্নআদয়র মানুদষর জীবন 

মান উন্নয়দনর লদযে গৃহীে ডসদহতু সেল বা ঢাকায় ছনজস্ব বাসস্থান আদি এমন ব্যছির ফ্লাে বরাে 

পাওয়ার কর্া নয়। এখাদন এমন ফ্লাদের মাছলকও আদিন ছর্ছন ঢাকায় অদেৌ বসবাস কদরন না ছকন্তু 

ছেছন ফ্লাে বরাে ডপদয়দিন। র্ছেও ফ্লোে বরাদের জন্য নীছেমালায় উদেখ ছিল বছিবাসী ও ছনম্নছবত্ত 

ডর্াগ্য প্রার্ীদের মদে হদে ভূছম মন্ত্রণালয় লোছরর মােদম চূোন্ত ভাদব মদনানয়ন প্রোন করদব। 

 

১৬.৬  প্রকদল্পর ছনব বাহী প্রদকৌিলীর ডেওয়া েথ্য অনুসাদর ছনম বাণ কাজ সম্পন্ন হওর্া ১৪র্ট ভবদনর ৩৮র্ট ফ্লাে 

এখনও বরাে ডেওয়া হয়ছন। এই ফ্লােগুছলদে এখন প্রকদল্পর বাছসদাদের Utility Service এর 

সাদর্ জছেে কম বচারী ও োদের পছরবার বসবাস করদি এবং এর জন্য োরা ডকান মাছসক ভাো প্রোন 

কদরন না। েদব গ্যাস-পাছন-ছবদুেৎ ছবল বাবে ছকছু অর্ ব প্রোন কদরন। েদব ো সুছনছে বষ্ট নয়। 

 

১৬.৭  ‘ছব’-১ নম্বর ভবদনর নীচ েলার ফ্লােগুছল অব্যবহৃে পদে রদয়দি। কারণ ছহসাদব প্রকদল্পর ছনব বাহী 

প্রদকৌিলী জানান এনএসছপছেএল কর্তবক প্রকল্প কার্ বালয় ছহসাদব ফ্লােগুছল ব্যবহৃে হদো। মামলার 

কারদণ ফ্লােগুছল বন্ধ অবস্থায় রদয়দি।  
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১৬.৮  প্রকদল্পর ডবি ছকছু ভবদনর ছনম বাণ কাজ  ছবছভন্ন পর্ বাদয় (ফাউদন্ডিন / একেলা / ডোেলার অবকাঠাদমা 

তেরী) রদয়দি। অর্ বাৎ এনএসছপছেএল এই ভবনগুছলর আংছিক ছনম বাণকাজ কদরদি। এই ভবনগুছলর 

বাছক ছনম বাণ কাজ সম্পন্ন করার পর বসবাস উপদর্াগী হদব। 

 

১৬.৯   এনএসছপছেএল কর্তবক বরাে প্রাি হদয় প্রকল্প এলাকায় বেবমাদন ‘এ’ ‘ছব’ োইপ ভবদনর ৯৭৮র্ট ফ্লোদে 

ডমাে ৯৩৮ জন (৪০ জন সুছবধাদভাগী এ োইদপর ২র্ট কদর ফ্লোদে সামছয়কভাদব বসবাস করদিন) 

সুছবধাদভাগীগণ বসবাস করদিন। োয়-ডেনা ছনধ বারণ কছমর্টর প্রছেদবেন অনুর্ায়ী ৯৩৮ জন 

সুছবধাদভাগীসহ আদরা প্রায় ৮ জন বসবাস করদি। ভূছম মন্ত্রণালয় এবং এনএসছপছেএল এর োয়-ডেনা 

ছনধ বারণ কছমর্টর প্রছেদবেন ডমাোদবক োকা পছরদিাধ কদরদি অর্চ ফ্লোে  বরাে পায়ছন এমন 

ব্যাছিবদগ বর সংখ্যা ১২০৭ জন (‘এ’ োইদপর ফ্লোদের সম্পূণ ব অর্ ব পছরদিাধকারীর সংখ্যা ৪০ জন, ‘ছব’ 

োইদপর ১০০৭ জন, ‘এ’ োইদপর ফ্লোদের জন্য আংছিক অর্ ব পছরদিাধকারীর সংখ্যা ৯৩ জন এবং ‘ছব' 

োইদপর ৬৭ জন) । োয়-ডেনা কছমর্টদে হাছজর হদে পাদরনছন এমন আদরা অদনদক োদের 

কাগজপত্রাছে ছনদয় প্রকল্প অছফদস ডর্াগাদর্াগ কদর আসদিন মদম ব প্রকদল্পর ছনব বাহী প্রদকৌিলী 

জাছনদয়দিন। 

 

১৬.১০  এনএসছপছেএল কর্তবক বরাে প্রাি হদয় প্রকল্প এলাকায় বেবমাদন বসবাসরে ৯৩৮ জন বসবাস করদিন 

োরা এখনও ফ্লাদের বরােপত্র বা মাছলকানা বুদে পানছন। এ ছবষদয় ভছবষ্যদে আইছন জর্টলো তেরী 

হদে পাদর। 

 

১৬.১১  প্রার্ছমকভাদব প্রকদল্পর সাছব বক ছনরাপত্তার কর্া ছবদবচনা কদর প্রকদল্পর জন্য ছনছম বে কছমউছনর্ট ডসন্টার 

ভবদন সামছয়কভাদব পুছলি ফাঁছে স্থাপন করা হদলও এখনও ফাঁছের জন্য স্বেন্ত্র ডকান ব্যবস্থা ডনয়া হয়ছন 

বা ডসর্ট সছরদয় ডনওয়া হয়ছন। 

 

১৬.১২  এনএসছপছেএল এবং সুছবধাদভাগী কর্তবক ছবছভন্ন সমদয় ভূছম মন্ত্রণালয় / প্রকল্পদক ছববােী কদর ডমাে 

নয়র্ট মামলা ও ছরে ছপর্টিন োদয়র করা হদলও অছে গুরুত্বপূণ ব এ প্রকল্পর্টর বািবায়দন ছবঘ্ন সৃছষ্টকারী 

প্রছেষ্ঠান এনএসছপছেএল এর ছবরুদদ্ধ ভূছম মন্ত্রণালয় / প্রকল্প কর্তবপয কর্তবক ডকান মামলা োদয়র করা 

হয়ছন। অর্চ প্রকল্প কাছিে লযে অজবদন ব্যর্ ব হওয়ার জন্য  NSPDL কর্তবক চুছি ভদঙ্গর কারণদক 

উদেখ করা হদয়দি। 

 

১৬.১৩  প্রকল্প এলাকার তেনছদন ব্যবহাদরর জন্য পাছন, পয়িঃছনষ্কািন ও ছবদুেৎ সংদর্াদগর কাজ প্রায় সম্পন্ন 

হদয়দি এবং প্রকদল্পর বাছসদাদের উদযাদগ একর্ট ট্রান্সফরমার ও ডজনাদরের স্থাপন করা হদয়দি।। ছকন্তু 

বন্টন ব্যবস্থা সুষ্ঠু নয়। ছবদুেৎ ছবল গ্রাহকরা একর্ট মূল ছমোদরর অধীদন সাব-ছমোদর ছেদয় র্াদকন। ছকন্তু 

সবগুছল সাব-ছমোদরর ছবদলর ডর্াগফল মূল ছমোর ডর্দক কম হয়। ফদল মূল সঞ্চালন লাইন ডর্দক গ্রাহক 

পর্ বায় পর্ বন্ত প্রবাছহে হদে ডর্ System Loss হয় ডসর্ট ছনদয় ভছবস্যদে বহু ধরদনর জর্টলো তেছর 

হদে পাদর। 

 

১৬.১৪  সব বদিষ প্রাি েথ্য অনুর্ায়ী ভূছম মন্ত্রণালয় আংছিক ছনম বাণকাজ সম্পন্ন হওয়া ভবনগুছলসহ ডমাে ১২র্ট 

(‘এ’ োইপ ৩র্ট ও ‘ছব’ োইপ ৯র্ট) ভবন ছনম বাণ কদর ফ্লাদের তবধ োছবোরদের অর্ বাৎ র্ারা ফ্লাদের 

আংছিক বা সম্পূণ ব মূল্য পছরদিাধ কদরও ফ্লাে বুদে পানছন োদের মদে বন্টদনর উদযাগ গ্রহণ কদরদি।  

 

১৬.১৫  প্রকল্প েির ডর্দক ডমৌছখকভাদব প্রাি েথ্য অনুসাদর প্রকল্প বািবায়ন ডিদষ অব্যছয়ে োকা সমপ বণ করা 

হদয়দি। েদব ছপছসআদর এ সংক্রান্ত ডকান েথ্য সংদর্াজন করা হয়ছন। 

 

১৭। প্রকয়ের বাস্তবােন সিস্যা :  

   

ভূমি িন্ত্রণালয়ের এ ধরয়নর প্রকে বাস্তবােয়নর প্রয়োেনীে সেিতা ও পূব থ অমভজ্ঞতা না র্াকবার কারয়ণ প্রকেটি 

বাস্তবােয়নর মবমভন্ন িয থায়ে েটিলতা ততমর হয়েয়ছ। মবয়শর্ কয়র Public Private Partnership- 

PPP এর আওতাে প্রকে সফলভায়ব বাস্তবােন করার েন্য মবসরকামর প্রতমষ্ঠানয়ক সঠিকভায়ব মনেন্ত্রণ ও এর 

কাে তদারমক করা হেমন।  
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১৮। সুিামরশিালা :  

 আয়লাচয প্রকেটির বাস্তবােয়নাির সামব থক মূল্যােয়নর আয়লায়ক আইএিইমি’র সুিামরশ মনম্নরূি:  

 

 ১৮ .১  এই প্রকে গ্রহয়ণর পূয়ব থ Feasibility Study করা উমচৎ মছল। ভমবষ্যয়ত ভূমি িন্ত্রণালে কর্তথক 

এরূি মকান প্রকে গ্রহণ করার পূয়ব থ মসটি বাস্তবােয়নর সেিতা যাচাই করা েরুমর। প্রয়োেয়ন ব্যমক্ত 

িরািশ থক / প্রমতষ্ঠান মনয়োে কয়র মবয়শর্ামেত কাে তদারমক করা মযয়ত িায়র; 

 ১৮ .২  প্রকয়ের বাস্তবােনকাল ২০০% বামেয়েও প্রকে সিাপ্ত না করয়ত িারার মবর্য়ে তদন্ত কয়র দাে-দামেত্ব 

মনরূিণ করয়ত হয়ব; 

 ১৮.৩ ভূছম মন্ত্রণালয় কর্তবক প্রকয়ের েন্য অমধগ্রহণকৃত ভূমি মচমিত কয়র েরুরী মভমিয়ত সীিানা প্রাচীর 

মনি থায়ণর ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ত হয়ব; 

 ১৮.৪ ভূছম মন্ত্রণালয় এনএসছপছেএল এর ছবরুদদ্ধ সময়মে ডকন আইনী ব্যবস্থা ডনয়ছন োর ব্যাখ্যা ডেয়া 

সমীচীন হদব। ভূছম মন্ত্রণালয় কর্তবক জনগদণর অর্ ব আত্নসাৎকারী প্রছেষ্ঠান এনএসছপছেএল এর ছবরুদদ্ধ 

চুছি বাছেল করা িাোও ডর্ৌছিক অন্যান্য আইনগে ব্যবস্থা ডনয়া সমীচীন হদব; 

 ১৮.৫ জনগদণর সাদর্ প্রোরণা করার োছলছলক প্রমাণ র্াকার পরও কী কারদণ এনএসছপছেএল কর্তবপদযর 

োদয়র করা মামলায় প্রকদল্পর কার্ বক্রম ব্যাহে হদয়দি োর বণ বনা ও ব্যাখ্যা ভূছম মন্ত্রণালয় ছেদে পাদর; 

 

 ১৮.৬ ফ্লাদে তবধ অবস্থানকারীদের জন্য বরােপত্র ও ফ্লাদের মাছলকানা বুছেদয় ডেয়ার পািাপাছি র্ারা ফ্লাে 

পাবার ডর্াগ্য নয় োদেরদক সছরদয় ডেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করদে হদব; 

 

 ১৮.৭ অব্যবহৃে ফ্লােগুছল এবং আংছিক ছনছম বে ভবনগুছলর ছনম বাণকাজ সম্পন্ন কদর ো ফ্লাট বরাদ্দ মবর্য়ে 

প্রাপ্ত আয়বদনিত্রসমূহ িয থায়লাচনা কয়র মযাগ্য প্রার্ীয়দর অনুকূয়ল বরাদ্দ প্রদান করা মযয়ত িায়র; 
 

 ১৮.৮ একই ব্যছি বা পছরবাদরর স্বনাদম বা ডবনাদম একাছধক ফ্লাে বরাে পাবার ছবষয়র্ট খছেদয় ডেদখ 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদে হদব; 

 

 ১৮.৯ ডর্ সকল ভবদন বরাে প্রোন করা হদয়দি এগুদলা এবং অন্য ডর্গুদলার কাজ অসমাি রদয়দি ডসগুদলার 

মান ছনছিে হবার জন্য ডকান ছনভ বরদর্াগ্য প্রছেষ্ঠান ছেদয় পরীযা করা ডর্দে পাদর; 

 

 ১৮.১০ ছনম বাণকৃে ‘এ’ োইদপর ফ্লােগুছলদে ডর্দহতু একর্ট পছরবার বসবাস করার নূন্যেম পছরদবি ডনই এবং 

প্রকারান্তদর এর্ট বছির সমতূল্য ডসদহতু ভছবষ্যদে একই ছেজাইদনর ‘এ’ োইদপর ফ্লাে ছনম বাণ না কদর 

প্রদয়াজনীয় সুছবধাসহ নতুন ছেজাইদন ছনম বাণ করা সমীচীন হদব; 

 

 ১৮.১১ োয়-ডেনা কছমর্ট কর্তবক সুপাছরিকৃে অবছিষ্ট ৮৪৭ জনদক ফ্লোে বরাে ডেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

প্রদয়াজন। আন্তিঃমন্ত্রণালয় বািাই কছমর্ট কর্তবক ছনব বাছচে ৮৪১ জদনর মদে ৫৯৬ জনদক ‘এ’ োইদপর 

ফ্লোে বরাে প্রোন করা হদয়দি এবং অবছিষ্ট ২৪৫ জনদক ফ্লোে বরাে ডেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

প্রদয়াজন; 

 

 ১৮.১২ বতথিায়ন অবরাদ্দকৃত ফ্লাটগুমল ফ্লাট বরাদ্দ মবর্য়ে প্রাপ্ত আয়বদনিত্রসমূহ িয থায়লাচনা কয়র মযাগ্য 

প্রার্ীয়দর অনুকূয়ল বরাদ্দ প্রদান করা মযয়ত িায়র; 

 ১৮.১৩ কমিউমনটি মসন্টারটি চালু করার মবর্য়ে ভূমি িন্ত্রণালে উয়যাে গ্রহণ করয়ব; 

 ১৮.১৪ প্রকদল্পর আওোয় বসবাসকারীদের Utility Service ছনছিে করার জন্য স্থায়ী, সাব বযছণক ও 

েয ডলাকবদলর ব্যবস্থা করা ডর্দে পাদর। এদযদত্র সরকাদরর রাজদস্বর উপর চাপ সৃছষ্ট না কদর 

বসবাসকারীদের আছর্ বক অংিগ্রহদণর মােদম এ ডসবা ছনছিে করা ডর্দে পাদর; 

 

 ১৮.১৫ প্রকদল্পর স্থানর্ট বেবমাদন িহদরর প্রায় ডকন্দ্রস্থদল অবস্থান করদি। এ এলাকার জছমর মূল্য বেবমাদন 

অদনক ডবদে ডগদি। এই এলাকায় সরকারী কম বকেবাদের জন্য আবাসন সুছবধা সৃছষ্ট কদর ো ছবক্রদয়র 
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মােদম অর্বা সরকাদরর আয় বধ বনমূলক অন্য ডকান সুছবধা সৃছষ্ট কদর অছজবে অর্ ব ছেদয় ছিন্নমূল 

বছিবাসীদের জন্য পর্ বাি সুছবধা ছেদয় তুলনামূলক কম মূদল্য িহদরর চার প্রাদন্ত পছরকছল্পে উপাদয় 

চারর্ট প্রকল্প বািবায়ন করা ডর্দে পাদর। এধরদনর িহদরর উদযাগ পছরদবিগে এবং আইন-শৃিলা 

রযার ছেক ছবদবচনায় র্র্ার্র্ হদে পাদর; 

 

 ১৮.১৬ প্রকল্প েির ডর্দক প্রাি েথ্য অনুসাদর প্রকল্প বািবায়ন ডিদষ অব্যছয়ে োকা সমপ বণ করা হদয়দি। েদব 

ছপছসআদর এ সংক্রান্ত ডকান েথ্য সংদর্াজন করা হয়ছন। এ ছবষয়র্ট ভূছম মন্ত্রণালয় ছনছিে করদে 

পাদর; 

 

 ১৮.১৭ ছপছসআদর প্রকদল্পর অছেে সংক্রান্ত ডকান েথ্য উদেখ করা হয়ছন। প্রকদল্পর অছেে সম্পন্ন করার জন্য 

ভূছম মন্ত্রণালয় জরুরী ছভছত্তদে ব্যবস্থা গ্রহণ করদব। 

 

১৯। উিয়রাক্ত সুিামরশসমূয়হর আয়লায়ক গৃহীত ব্যবস্থা এ প্রমতয়বদন প্রামপ্তর ০১ (এক) িায়সর িয়ে আইএিইমি-মক 

অবমহত করয়ত হয়ব। 

 


