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ভূমভ ভন্ত্রণারয়েয ২০১৬-২০১৭ র্ থফছরেে এডিডভুক্ত সভাপ্ত প্রকরেে মূল্যায়ন প্রডিরফদরনে সােসংরে 

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণালরয়ে 

নাভ 

মভাট 

সভাপ্ত 

প্রকরেে 

সংখ্যা 

সভাপ্ত প্রকরেে ধেন মূল সভয় ও ব্যরয়ে তুলনায় 

   ডফডন

ময়াগ 

প্রকরেে 

সংখ্যা 

কাডেগডে 

সহায়িা 

প্রকরেে 

সংখ্যা 

মেডিডস

এপ ভূক্ত 

প্রকরেে 

সংখ্যা 

সভয় ও 

ব্যয় 

উবয়ই 

ডিক্রান্ত 

প্রকরেে 

সংখ্যা 

সভয় 

ডিক্রান্ত 

প্রকরেে 

সংখ্যা 

সভয় 

ডিক্রারন্ত

ে শিকো 

হাে (%) 

সফ থডনম্ন-

সরফ থাচ্চ 

ব্যয় 

ডিক্রান্ত 

প্রকরেে 

সংখ্যা 

ব্যয় 

ডিক্রারন্তে 

শিকো 

হাে(%) 

সফ থডনম্ন-

সরফ থাচ্চ 

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

১। ভূমভ 

ভন্ত্রণারে 

০৪ ০৪ 

 

-- -- ০২ ০২ ৪০০% 

(সরফ থাচ্চ) 

৭৫% 

(সফ থডনম্ন) 

 

০১ ৫৬.৫৭% 

(রফ বোচ্চ) 

-৩৫% 

(ফ বননম্ন) 

 

০১।   সভাপ্ত প্রকরেে সংখ্যাঃ ০৪ টি 

০২। ব্যয় ও মভয়াদ বৃডিে কােণঃ  

মনম্নমরমিত কাযয়ণ প্রকয়েয মভোদ বৃমি কযা ে:  

ভাপ্ত প্রকেমূয়য মভোদকার বৃমিয প্রধান প্রধান কাযণমূ য়ে প্রকে মযচারক ফদরী, যাভ শক মনয়োয়েয দীর্ শসূমিতা, 

ঠিক মযকেনায বাফ, ম শাপ্ত  দুফ শর প্রকে ব্যফস্থানা জ্ঞান, প্রকে অযয়েয মফরম্ব। মায পয়র প্রকেমূ মূর মডমময়ত 

ঈমিমিত ভে  ব্যে ভয়ে  ফাস্তফােন কযা েফ েমন।  

প্রকে ফাস্তফায়রনে মেরে প্রধান প্রধান সভস্যা ও সুাডেশঃ 

ক্র:

নং: 

সভস্যা সুাডেশ 

১. ংমিষ্ট ভন্ত্রণারে/ফাস্তফােনকাযী প্রমতষ্ঠানমূয়য গৃীত 

প্রকয়েয কামযেময মদক র্ম্শয়ক ময়থষ্ট জ্ঞান না থাকা এফং 

প্রকে ফাস্তফােন ংক্রান্ত ংমিষ্ট মফলোমদ র্ম্শয়ক জ্ঞায়নয 

বাফ;  

    বমফষ্যয়ত প্রকে গ্রণকায়র মনধ শামযত প্রকয়েয জন্য 

প্রয়োজনীে কামযেময জ্ঞান  প্রকে ফাস্তফােন ংক্রান্ত 

ংমিষ্ট মফলোমদ র্ম্শয়ক জ্ঞান জশন  প্রকে মযচারনাে 

তা ব্যফায মনমিতকযণ; 

২. প্রকরেয যোভ বক ননর োরেয দীর্ বসূনিতো, ণ্য  সফো ক্রর  দযি 

আফোন  এয প্রনক্র োকযরণয দীর্ বসূনিতো; 

মময়তু ভন্ত্রণারে/দপ্তয মূ য়ত প্রকে প্রস্তাফ াঠায়না ে 

ময়তু প্রকে নুয়ভাদয়নয প্রমক্রোকারীন ফা নুয়ভাদয়নয 

ায়থ ায়থআ এ কর কায়জয প্রাথমভক প্রমক্রো শুরু কযা 

প্রয়োজন;  
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ক্র:

নং: 

সভস্যা সুাডেশ 

৩. ভেভত মঅআম  মএম কমভটিয েঠন  বা 

নুষ্ঠায়নয মফলয়ে দীর্ শসূমিতা/গুরুত্ব না মদো; 

 

 প্রকে ফাস্তফােনকায়র ঈদ্ভূত ভস্যামূ অয়রাচনা  

ভাধায়নয জন্য মঅআম এফং নীমতেত মিায়ন্তয জন্য 

মএম কমভটি েঠন  মনেমভত বা নুষ্ঠান এয মদয়ক 

ময়থষ্ঠ গুরুত্ব অয়যা কযয়ত য়ফ; 

৪. প্রকে মূয়য ভােয়ভ প্রণীত অআন  মফমধমফধান মূ ঠিক 

 প্রয়োজনীে ঈয়যাে গ্রণ কযত নুয়ভাদয়ন ব্যফস্া না 

কযা; 

ফাস্তফামেত প্রকয়েয সুমফধা জনাধাযয়নয কায়ছ 

জরবয কযয়ত য়র প্রণীত অআন অফমিকবায়ফ 

নুযণ কযয়ত য়ফ মফধাে প্রকে চরাকারীন ভয়েআ 

প্রণীত অআন  মফমধ মূ মথামথ কর্তশক্ষ কর্তশক 

নুয়ভাদয়নয ব্যফস্া দ্রুততায মত গ্রণ কযয়ত য়ফ; 

৫. প্রকে ভামপ্তয য়ফ শাচ্চ ২ ফছয এফং ফ শমনম্ন ৬ ভা মতক্রান্ত 

য়র প্রকয়েয ভােয়ভ ংগৃীত পটেযায মূ 

পূণ শাঙ্গবায়ফ চালু  না কযায কাযয়ণ প্রকয়ে মজশত সুমফধা 

জনাধাযণয়ক প্রদান কযা েফ েনা; 

প্রকয়েয ভােয়ভ মজশত সুপর জনাধাযণয়ক প্রদায়নয 

রয়ক্ষয ংগ্রকৃত পটেযাযমূ পূণ শাঙ্গবায়ফ চালু 

কযায জন্য ময়থষ্ট তৎয থাকয়ত য়ফ প্রয়োজয়ন 

প্রকয়েয মভোদ ময়ল ঐ ংয়য কায়জয ব্যে যাজস্ব 

ফায়জয়ট ংস্ান কযা প্রয়োজন; 

৬. ডোটোরফজ ততনয কযো রে এভন কোজ একই ধযরণয প্রকরেয 

ভোধ্যরভ একই কোজ ফোযংফোয কযো রে; 

ডোটোরফজ ততনযরত অতযন্ত তবকতোয োরথ তদত্বতো 

নযোয কযরত রফ সকননো এরত ভ   অথ ব উব ই 

অচ   ; 

৭. জনেনরক অনরোইন সুনফধো প্রদোন ননধ বোনযত প্রকরে অনরোইন 

সরভন্ট চোলু নো  োয কোযরণ জনেনরক কোনিত সফো 

প্রদোন কযো ম্ভফ রেনো; 

সমকর সেরি যোভ বক ননর োে  দযি ংক্রোন্ত 

দীর্ বসূনিতোয কোযরণ অনরোইন সরভন্ট ব্যফস্ো প্রকে 

চরোকোরীন ভর  চোলু কযো ম্ভফ  নন সকর সেরি 

জনকল্যোনরক অগ্রোনধকোয নদর  যোজস্ব ফোরজরটয ভোধ্যরভ 

এ ংক্রোন্ত ব্য বোয ননফ বো কযো প্রর োজন; 

৮. অআএভআমড’য মফযভান মযি নুমােী ঈন্নেন প্রকে 

ভামপ্তয ায়ে মতন ভায়য ভয়ে প্রকে ভামপ্ত প্রমতয়ফদন 

(মমঅয) অআএভআমড-মত মপ্রযণ না কযা; 

ঈন্নেন প্রকে ভামপ্তয ায়ে মতন ভায়য ভয়ে প্রকে 

ভামপ্ত প্রমতয়ফদন (মমঅয) অআএভআমড-মত মপ্রযণ 

কযয়ত য়ফ।  
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Capacity Building and Supporting the implementation of ADB’s Strengthening 

Governance Management Project (Component-B: Digital Land 

Management System) ীল বক প্রকরেয ভোনি মূল্যো ন প্রনতরফদন 

(ভোি: জুন ২০১৭) 

১.০ প্রকয়েয নাভ  : Capacity Building and Supporting the implementation of 

ADB’s Strengthening Governance Management Project 

(Component-B: Digital Land Management System) 

২.০ ভন্ত্রণারে/মফবাে : ভূমভ ভন্ত্রণারে। 

৩.০ ফাস্তফােনকাযী ংস্থা  : ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয এফং Asian Development Bank। 
৪.০ প্রকয়েয ফস্থান  : ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয, ২৮ ীদ তাজঈমিন অয়ভদ যণী,  

   মতজোঁ, ঢাকা-১২০৮। 

৫.০ প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে  ব্যে  :  

                                                                                                                                   (রক্ষ টাকাে) 

প্রাক্কমরত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

মভাট 

টাকা 

প্রঃ াঃ 

মযকমেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

মতক্রান্ত 

ব্যে (মূর 

প্রাক্কমরত 

ব্যয়েয 

%) 

মতক্রান্ত 

ভে (মূর 

ফাস্তফােন 

কায়রয 

%) 

মূর 

মভাট 

টাকা 

প্রঃ াঃ 

ফ শয়ল 

ংয়ামধত 

মভাট 

টাকা 

প্রঃ াঃ 

মূর ফ শয়ল 

ংয়ামধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪০২.১৬ 

৬৫.১৩ 

৩৩৭.০৩ 

৩৫১.৯১ 

৪৭.৮০ 

৩০৪.১১ 

২৮৬.৯৮ 

৩৯.০৮ 

২৪৭.৯০ 

০১-০৪-২০১২ 

য়ত  

৩১-১২-২০১৩ 

০১-০৪-২০১২ 

য়ত  

৩০-০৬-২০১৭ 

০৮/১২/২০১২ 

য়ত 

৩০/০৬/২০১৭ 

- ৪০০% 

 

৬.০ টভূমভ  ঈয়িি  :  

৬.১ প্রকয়েয টভূমভঃ 

এীে ঈন্নেন ব্যাংক (Asian Development Bank) এয অমথ শক ােতাে Strengthening Governance 

Management Project (Component-B: Digital Land Management System) ীল শক প্রকেটি ফাস্তফােয়নয 

জন্য ১০ ময়েম্বয, ২০১০ তামযয়ি ফাংরায়দ যকায  এমডমফ ’য ভয়ে ঋণচুমি স্বাক্ষমযত ে। ঈয়িখ্য েত 

১৩/০৯/২০১১ তামযয়ি নুমষ্ঠত একয়নক বাে এমডমফ ’য াায্যপুষ্ট ১৫.৯৯ মভমরেন আঈএ ডরায ব্যে ম্বমরত প্রকেটি 

নুয়ভামদত ে। ঈি চুমিয ং ময়য়ফ মূর প্রকয়েয ফাস্তফােয়ন ােতা প্রদায়নয জন্য “Capacity Building and 

Supporting the implementation of ADB’s Strengthening Governance Management Project 

(Component-B: Digital Land Management System)” ীল শক এ কামযেময ােতা প্রকেটি গ্রণ কযা য়েয়ছ। 

ঈয়িখ্য, মূর প্রকেটিয ভােয়ভ ভূমভ ব্যফস্থানা ংক্রান্ত কাম শাফরীয়ক মডমজটারকযয়ণয রয়ক্ষয মদয়য ৭টি মজরায ৪৫টি 

ঈয়জরায ৪৬টি ভূমভ মপয় DLMS (Digital Land Management System) Software এফং ২০টি ঈয়জরাে 

LIC (Land Information Centre) স্থান কযা ে। ঈয়িখ্য, DLMS ফাস্তফােয়ন াায্য কযায জন্য অয়রাচয 

প্রকয়েয ভােয়ভ যাভ শক মনয়োে কয়য যাভ শক মফা গ্রণ কযা য়েয়ছ।  
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৬.২  প্রকয়েয ঈয়িি (মডমম নুমােী): 

(ক) কামযেময যাভ শ মনয়োয়েয ভােয়ভ ভূমভ ভন্ত্রণারয়েয PIU (Project Implementation Unit) মক প্রকে 

ব্যফস্থানা ংক্রান্ত ােতা প্রদান; এফং 

(ি) Digital Land Management প্রকেটি ফাস্তফােয়নয জন্য ভূমভ ভন্ত্রণারয়েয PIU (Project Implementation 

Unit) এফং ভূমভ জময মধদপ্তয়যয কভ শকতশা/কভ শচাযীয়দয প্রমক্ষণ  বফয়দমক মক্ষা পয়যয দক্ষতা বৃমি কযা।  

৭.০ প্রকয়েয প্রধান প্রধান কাম শক্রভ  :  

(ক)  যাভ শক মনয়োে  

(ি)  মমভনায, কনপায়যন্স  োকশ অয়োজন  

(ে) বফয়দমক প্রমক্ষণ/মক্ষা পয  

(র্) জনয়চতনতামূরক প্রচায  

৮.০ প্রকয়েয ঙ্গমবমিক ফাস্তফােন (প্রকে ভামপ্ত প্রমতয়ফদন য়ত প্রাপ্ত তথ্যানুমােী):  

                                                                                                                                            (রক্ষ টাকাে) 

য়ঙ্গয নাভ 

(টিমম নুমােী) 

ংখ্যা/

মযভাণ 

রক্ষযভািা (টিমম নুমােী) প্রকৃত গ্রেমত হ্রা/বৃমিয কাযণ 

অমথ শক ফাস্তফ 

(মযভাণ) 

অমথ শক ফাস্তফ 

(মযভাণ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

মফতন এফং বাতামদ       

মপাযয়দয মফতন - - - - - - 

ংস্থায কভ শচাযীয়দয মফতন - - - - - - 

প্রকে কভ শকতশা  

কভ শচাযীয়দয মফতন 

- - - - - - 

যফযা  মফা       

মটমরয়পান, মভাফাআর মপান 

এফং আন্টাযয়নট 

মথাক ১.৮০ মথাক - - মূর মডএরএভএ প্রকে মথয়ক 

ব্যফায কযা য়েয়ছ 

মেনাযী, ীর এফং েযার্ম্ মথাক ৫.০০ মথাক ৩.৫৪ মথাক প্রকৃত প্রয়োজয়নয মনমযয়ি ব্যে 

মনফ শা কযা য়েয়ছ 

জনয়চতনতামূরক প্রচায মথাক ২২.০০ মথাক ২১.৫৬ মথাক প্রকৃত প্রয়োজয়নয মনমযয়ি ব্যে 

মনফ শা কযা য়েয়ছ 

প্রমক্ষণ/মক্ষা পয (এমো 

প্যামমপক এরাকায ভয়ে) 

জন ৫৫.০০ ১৫ ৫৪.২৫ ১৫ প্রকৃত প্রয়োজয়নয মনমযয়ি 

এমডমফ কর্তশক ব্যে মনফ শা কযা 

য়েয়ছ 

মমভনায, কনপায়যন্স এফং 

োকশ 

মথাক ১৪.৫০ মথাক ৮.১৮ মথাক প্রকৃত প্রয়োজয়নয মনমযয়ি 

এমডমফ কর্তশক ব্যে মনফ শা কযা 

য়েয়ছ 

যাভ শকয়দয মাতাোত িযচ মথাক ২.০০ মথাক - - প্রকে চরাকারীন এ ংক্রান্ত 

ব্যয়েয প্রয়োজন েমন 

ব্যফাম শ দ্রব্যামদ ক্রে মথাক ৫.০০ মথাক ৫.০০ মথাক - 
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য়ঙ্গয নাভ 

(টিমম নুমােী) 

ংখ্যা/

মযভাণ 

রক্ষযভািা (টিমম নুমােী) প্রকৃত গ্রেমত হ্রা/বৃমিয কাযণ 

অমথ শক ফাস্তফ 

(মযভাণ) 

অমথ শক ফাস্তফ 

(মযভাণ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

যাভ শক মফা       

অন্তজশামতক প্রকে ব্যফস্থানা 

মফয়লজ্ঞ 

জনভা ৪৪.৪০ ০৩ ১৮৭.৬৬ ১০৫.৬৯ 

জনভা 

প্রকৃত প্রয়োজয়নয মনমযয়ি 

এমডমফ কর্তশক ব্যে মনফ শা কযা 

য়েয়ছ 

National ICT-

Domain Specialist 

জনভা ৫.৫৫ ০৩    

National Upazilla 

ICT Support 

Assistance 

জনভা ১৭৩.১৬ ৩৬০    

ন্যান্য ব্যে/কমন্টনয়জন্সী মথাক ১৮.০০ মথাক ৩.৯৬ মথাক প্রকৃত প্রয়োজয়নয মনমযয়ি ব্যে 

মনফ শা কযা য়েয়ছ 

র্ম্দ ংগ্র/ক্রে       

কযায়ভযা ংখ্যা ১.০০ ০১ ০.৯৯ ০১ প্রকৃত প্রয়োজয়নয মনমযয়ি ব্যে 

মনফ শা কযা য়েয়ছ 

পয়টাকমোয মভমন ংখ্যা ৪.৫০ ০১ ১.৮৪ ০১ প্রকৃত প্রয়োজয়নয মনমযয়ি ব্যে 

মনফ শা কযা য়েয়ছ 

মভাট  ৩৫১.৯১  ২৮৬.৯৮   

 

৯.০ প্রকয়েয নুয়ভাদন  ংয়াধন র্ম্মকশত :  

২১/১১/২০১৬ তামযয়ি ৩৫১.৯১ (মজমফ ৪৭.৮০ এফং এীে ঈন্নেন ব্যাংক ৩০৪.১১) রক্ষ টাকা প্রাক্কমরত ব্যয়ে এমপ্রর 

২০১২ য়ত জুন ২০১৭ মভোয়দ ফাস্তফােয়নয জন্য প্রকয়েয ১ভ ংয়াধন নুয়ভামদত ে। প্রকে ংয়াধয়নয কাযণমূ 

মনয়ম্ন ঈয়িি কযা য়রাঃ 

(ক)  প্রকয়েয কমতে য়ঙ্গয ব্যে হ্রা/বৃমি;  

(ি)  মূর প্রকয়েয মভোদ জুন, ২০১৭ ম শন্ত বৃমি কযাে ােক এআ প্রকেটিয মভোদ ০১/০৪/২০১২ য়ত ৩১/১২/২০১৩ 

এয মযফয়তশ ৩০/০৬/২০১৭ ম শন্ত বৃমি; 

(ে)  প্রকয়েয অতাে মনয়োমজত যাভ শয়কয ধযণ  কাম শমযমধ মযফতশন।  

১০.০ ফছয মবমিক ংয়ামধত এমডম ফযাি, ফমুমি  ব্যে:  

                                                                                                                           (রক্ষ টাকাে) 

অমথ শক 

ফছয 

ংয়ামধত এমডম ফযাি  রক্ষযভািা ফমুমি 

(টাকা) 

ব্যে  মবৌত গ্রেমত 

মভাট টাকা প্রঃ াঃ  মভাট টাকা প্রঃ াঃ 

২০১২-১৩ ২৭.০০ ২.০০ ২৫.০০ ২.০০ ২.০০ ২.০০ ০.০০ 

২০১৩-১৪ ২১৭.০০ ২৫.০০ ১৯২.০০ ১২.৫০ ৫.৮৭ ৫.৮৭ ০.০০ 
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অমথ শক 

ফছয 

ংয়ামধত এমডম ফযাি  রক্ষযভািা ফমুমি 

(টাকা) 

ব্যে  মবৌত গ্রেমত 

মভাট টাকা প্রঃ াঃ  মভাট টাকা প্রঃ াঃ 

২০১৪-১৫ ৮৩.০০ ১.০০ ৮২.০০ ১.০০ ০.৯৯ ০.৯৯ ০.০০ 

২০১৫-১৬ ১৮০.০০ ৬.০০ ১৭৪.০০ ৩.০০ ৫৬.২৪ ১.৯৯ ৫৪.২৫ 

২০১৬-১৭ ৮৬.০০ ৩৩.০০ ৫৩.০০ ৩৩.০০ ১০৮.৭৫ ৩০.২২ ৭৮.৫৩ 

মভাট ৫৯৩.০০ ৬৭.০০ ৫২৬.০০ ৫১.৫০ ১৭৩.৮৫ ৪১.০৭ ১৩২.৭৮ 

   

১১.০ প্রকে মযচারক র্ম্মকশত তথ্য:  

প্রকে মযচারয়কয নাভ মূর দফী  কভ শস্থর দামেত্বকার দামেয়ত্বয ধযন 

জনাফ অবুর কারাভ অজাদ মৄগ্ম-মচফ, জনপ্রান ভন্ত্রণারে ০৮-১২-২০১১ রত ১২-১০-২০১৪ মতমযি দামেত্ব 

জনাফ মজল্লুয যভান, এনমডম মৄগ্ম-মচফ, জনপ্রান ভন্ত্রণারে ১৩-১০-২০১৪ য়ত ১৭-০৪-২০১৬ মতমযি দামেত্ব 

জনাফ মভাঃ অান াফীফ তালুকদায মৄগ্ম-মচফ, জনপ্রান ভন্ত্রণারে ১৮-০৪-২০১৬ য়ত ৩০-০৬-

২০১৭ 

মতমযি দামেত্ব 

 

১২.০ প্রকে মূল্যােন িমত : প্রকয়েয মূল্যােন প্রমতয়ফদনটি প্রণেয়ন মনয়ম্নাি িমত নুযণ কযা য়েয়ছ- 

 প্রকে দমরর ম শায়রাচনা; 

 ভূমভ ভন্ত্রণারে কর্তশক প্রণীত মমঅয ম শায়রাচনা; 

 ভূমভ ভন্ত্রণারে কর্তশক মপ্রমযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রেমত ম শায়রাচনা; 

 PEC বায কাম শমফফযণী ম শায়রাচনা; 

 প্রকয়েয মেোমযং কমভটি  প্রকে ফাস্তফােন কমভটি’য কাম শমফফযণী ম শায়রাচনা; 

 কায়জয ফাস্তফ গ্রেমত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজমভন মযদ শন;   

 প্রাপ্ত তয়থ্যয মবমিয়ত প্রকে ংমিষ্ট কভ শকতশায়দয ায়থ ভত মফমনভে এফং 

 মূর প্রকয়েয কাম শাফরী য়যজমভন মযদ শন এফং প্রকয়েয ঈকাযয়বােী, কাযী কমভনায (ভূমভ), মযকড শ 

মকায  মজরা প্রায়কয কাম শারয়েয ংমিষ্ট কভ শকতশা/কভ শচাযীয়দয ায়থ অয়রাচনা। 
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১৩.০ প্রকয়েয মযকমেত ঈয়িি  জশনঃ 

মযকমেত ঈয়িি জশন 

(ক) কামযেযী যাভ শ মনয়োয়েয ভােয়ভ DLMS 

প্রকয়েয PIU (প্রকে ফাস্তফােন আঈমনট)-মক প্রকয়েয 

কাম শাফরী র্ম্াদয়ন প্রকে ব্যফস্থানা ােতা 

প্রদান। 

 

 

(ক) মূর প্রকয়েয Digital Land Management 

System (DLMS) ভােয়ভ অন্তজশামতক দযি 

অফান পূফ শক IL&FS Technologies 

Limited নাভক একটি বাযতীে যাভ শক 

প্রমতষ্ঠান মনয়োে কয়য ০৭টি মজরায ৪৫টি 

ঈয়জরায ৪৬টি ভূমভ মপয় Digital Land 

Management System (DLMS) পটেযায 

স্থান কযা ে। মূর প্রকয়েয যাভ শক মনয়োে 

কামযেযী মফমনয়দ শ প্রস্তুত কযায জন্য এআ প্রকয়েয 

ভােয়ভ BETS Consulting Services Ltd. 

নাভক একটি জাতীে যাভ শক প্রমতষ্ঠান মনয়োে 

কযা ে। তয়ফ মূর প্রকয়েয ভােয়ভ মনয়োমজত 

অন্তজশামতক যাভ শক প্রমতষ্ঠায়নয ায়থ র্ম্ামদত 

চুমি নুমােী প্রকে ভামপ্তয়ত দুআ ফছয়যয 

যক্ষণায়ফক্ষয়ণয জন্য ICT Support Assistant 

মনয়োয়েয মফলেটি ঈয়িি থাকাে এআ প্রকয়েয 

ভােয়ভ ICT Support Assistant কযা েমন। 

(ি) যকাযী কভ শকতশা/কভ শচাযীয়দয বযন্তযীন  

বফয়দমক প্রমক্ষণ প্রদায়নয ভােয়ভ PIU (প্রকে 

ফাস্তফােন আঈমনট), ভূমভ ভন্ত্রণারে এফং ভূমভ মযকড শ 

 জময মধদপ্তয়যয ক্ষভতা বৃমিকযণ। 

(ি) প্রমক্ষণ  োমড ট্যযয়যয ভােয়ভ Project 

Implementation Unit (PIU), ভূমভ ভন্ত্রণারে, 

ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয়যয  দক্ষতা বৃমিয 

জন্য ১৫ জন কভ শকতশা মপমরাআন, মবয়েতনাভ  

ভারয়েমো পয কয়যন। এছাো প্রকে ংমিষ্ট 

মজরা, ঈয়জরা, ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয, 

ভূমভ ভন্ত্রণারয়েয ১০০ জন কভ শকতশা/কভ শচাযীয়ক 

কভ শারায ভােয়ভ এ ব্যফস্থায ায়থ মযমচত 

কযায়না ে। একটি জাতীে মমভনায অয়োজয়নয 

ভােয়ভ ১৫০ জন ংমিষ্ট ঈকাযয়বােী, নীমত 

মনধ শাযক, দাতা ংস্থা, েণভােভ কভীয়দয এ 

মফলয়ে ধাযণা মদো ে। 

 

১৪.০ মযদ শন  ম শয়ফক্ষণঃ 

১৪.১ প্রকেটিয ভামপ্ত প্রমতয়ফদন মূল্যােয়নয রয়ক্ষয অআএভআমড য়ত ১০/১০/২০১৮ তামযয়ি ঢাকাে ফমস্থত ভূমভ মযকড শ  

জময মধদপ্তয়যয প্রকেটিয কাম শক্রভ য়যজমভন মযদ শন কযা ে। মযদ শনকায়র, ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয়যয 

ংমিষ্ট কভ শকতশা  ঠিকাদাযী প্রমতষ্ঠায়নয (প্রকে ভাপ্ত ফায য ২ ফছয়যয যক্ষণায়ফক্ষয়ণয জন্য চুমিফি) কভ শকতশা  

কভ শচাযীেণ ঈমস্থত মছয়রন। অয়রাচয প্রকেটি মূরতঃ ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয কর্তশক ফাস্তফােনাধীন 

Strengthening Governance Management Project (Component-B: Digital Land Management 

System) DLMS ীল শক মফমনয়োে প্রকয়েয ােক প্রকে ময়য়ফ এমপ্রর ২০১২ য়ত জুন ২০১৭ মভোয়দ ফাস্তফামেত 

ে। মযদ শয়ন মদিা মাে মম, এ প্রকয়েয ভােয়ভ International Project Management Expert মনয়োয়েয 
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মযকেনা থাকয়র যফতীয়ত প্রয়োজন না োে মনয়োে কযা েমন। তয়ফ BETS Consulting Services Ltd. 

Data Systems Bangladesh Ltd.নাভক joint venture  এ মনয়োমজত যাভ শক পাভ শয়ক মনয়োে কযা ে। এআ 

যাভ শক প্রমতষ্ঠান মূরতঃ মূর প্রকে DLMS এয অতাে স্থামত softwareটিয মডজাআন  মেমমপয়কন বতযী 

কয়য মায ঈয মবমি কয়য মূর প্রকয়েয দযি অফান কযা ে।  

১৪.২ ঈয়িখ্য, এ প্রকয়েয অতাে মনয়োমজত যাভ শকেণয়ক যাময এীে ঈন্নেন ব্যাংক য়ত মনয়োে কযা য়েয়ছ। তয়ফ 

কামযেযী ােতাকাযী এ যাভ শকেয়ণয  TOR (Terms of Reference) মমৌথবায়ফ ভূমভ ভন্ত্রণারে  ADB কর্তশক 

মনধ শাযণ কযা ে। যাভ শক পাভ শ কর্তশক DLMS প্রকয়েয ক্রে মযকেনা প্রস্তুতকযণ, DLMS প্রকয়েয  Project 

Implementation Consultant Team (PCT) মনয়োয়েয জন্য TOR এফং  RFP (Request for proposal) 

প্রস্তুতকযণ এফং DLMS প্রকেটিয ভমনটমযং ময়েভ মডজাআন আতযামদ র্ম্াদয়নয মযকেনা কযা ে। মযদ শয়ন মদিা 

মাে মম, এ প্রকয়েয অতাে মনয়োমজত যাভ শক পাভ শ BETS Consulting Services Limited মনম্নফমণ শত 

কাজগুয়রা র্ম্াদন কয়যঃ 

১।  এীে ঈন্নেন ব্যাংয়কয অমথ শক ােতাে মযচামরত  DLMS প্রকে দমরর মযমবঈকযণ এফং DLMS প্রকে 

মযকেনাে প্রয়োজনীে মযফধ শন, মযভাজশন  ংয়াধয়নয মক্ষিমূ মচমিতকযণ।  

২। DLMS প্রকে ফাস্তফােন  মফস্তামযত কভ শমযকেনা প্রস্তুতকযণ।  

৩। DLMS প্রকয়েয জন্য প্রয়োজনীে ণ্য দ্রব্য  মফা মূয়য কামযেময মফমনয়দ শ ( Technical Specification) 

পূণ শাঙ্গ ক্রে মযকেনা প্রস্তুতকযণ। 

৪। DLMS প্রকয়েয ফাস্তফােনকাযী Consultant Team মনয়োয়েয জন্য RFP প্রস্তুতকযণ। 

৫। DLMS Software Development ঠিকাদায এফং ডাটা এমি, ম্যা মডমজটাআমজং এফং ায়ব শ ঠিকাদায মনয়োয়েয 

জন্য  Scope of Service (Technical Brief) প্রস্তুতকযণ। 

৬। DLMS প্রকয়েয প্রকে ফাস্তফােনকাযী আঈমনট ( PIU) এয জন্য DLMS প্রকেটিয ভমনটমযং  মযয়াটি শং ময়েভ 

বতযী অমথ শক  ফাস্তফ গ্রেমত র্ম্য়কশ প্রমতয়ফদন প্রণেয়নয জন্য ময়ষ্টভ মডয়বর কযা।  

 

১৪.৩ মযদ শয়ন মদিা মাে মম, ােতাকাযী এআ প্রকয়েয ভােয়ভ মূর প্রকে DLMS প্রকে ঈয়য ফমণ শত কর মফা মূ 

মথামথবায়ফ প্রদান কযা য়েয়ছ মায পয়র DLMS প্রকয়েয জন্য একটি মনর্ভ শর কামযেময মফমনয়দ শ বতযী কয়য ঠিকাদায 

মনয়োে কযা েফ য়েয়ছ। এ প্রকয়েয ন্যতভ Component মছর ১৫ জন Upazilla ICT support assistant 

মনয়োে কযা, মাযা DLMS প্রকয়েয অতাে মদয়য মফমবন্ন ঈয়জরাে স্থামত  DLMS software মযচারনা  

যক্ষণায়ফক্ষয়ণ ােতা কযয়ফ। যফতীয়ত মূর প্রকে থ শাৎ DLMS প্রকয়েয অতাে ঈয়জরা Upazilla ICT 

support assistant মনয়োে কযা ে মফধাে এআ প্রকেটি য়ত জনফর মনয়োে কযা েমন। 

 

১৪.৪ অয়রাচয প্রকয়েয অতাে DLMS প্রকয়েয অতাধীন মজরা  ঈয়জরামূয় মমভনায  োকশয়য অয়োজন 

কযা ে। তয়ফ প্রকয়েয কাম শক্রভ র্ম্য়কশ জনভয়ন য়চতনতা সৃমষ্টয রয়ক্ষয Public Awareness Campaign 

অয়োজয়নয মযকেনা থাকয়র প্রকে ংয়াধনকায়র তা ফাদ মদো ে। প্রকয়েয অতাে এীে মদমূয় Cadstral 

Mapping, ভূমভ মযকড শ ব্যফস্থানা প্রমক্রো এফং Digital ভূমভ ব্যফস্থানা এয অআনেত  প্রামতষ্ঠামনক ব্যফস্থা র্ম্য়কশ 

ধাযণা জশয়নয জন্য ভূমভ ভন্ত্রণারয়েয ভাননীে ভন্ত্রীয মনর্তয়ত্ব বফয়দমক মক্ষা পয নুমষ্ঠত ে। মনয়ম্ন এয ফণ শনা মদো 

রঃ 

 

প্রমক্ষয়ণ 

ংগ্রণকাযীয ংখ্যা 

মদয়য নাভ প্রমক্ষণ গ্রয়ণয তামযি 

০৭ জন 

 

মপমরাআন ১২/১০/২০১৫ মি: য়ত  ১৫/১০/২০১৫মি:ম শন্ত  

মবয়েতনাভ ১৭/১০/২০১৫ মি: য়ত  ২০/১০/২০১৫ মি:ম শন্ত 
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প্রমক্ষয়ণ 

ংগ্রণকাযীয ংখ্যা 

মদয়য নাভ প্রমক্ষণ গ্রয়ণয তামযি 

ভারয়েমো ২১/১০/২০১৫ মি:  

০৮ জন মপমরাআন ২৬/১০/২০১৫ মি: য়ত ২৯/১০/২০১৫ মি:ম শন্ত  

মবয়েতনাভ ৩১/১০/২০১৫ মি:  য়ত  ০৩/১১/২০১৫ মি:ম শন্ত  

ভারয়েমো ০৫/১১/২০১৫মি: 

মভাট ১৫ জন   

 

১৫.০ ভতাভতঃ  

১৫.১  ভূমভ ভন্ত্রণারে কর্তশক ফাস্তফামেত য একটি প্রকে  DLMS এয ােতাকাযী প্রকে ময়য়ফ ফাস্তফামেত এ প্রকয়েয 

ভােয়ভ মূর প্রকেটিয়ত যাভ শক মনয়োয়েয ভােয়ভ মথামথবায়ফ ােতা কযা য়েয়ছ। এভতাফস্থাে, বফয়দমক ঋণ 

গ্রয়ণয ভােয়ভ গৃীত মম কর প্রকয়ে TA Consultant মনয়োয়েয মফধান মনআ ম কর প্রকয়েয ােক প্রকে 

ময়য়ফ এ ধযয়নয TA (Technical Assistance) প্রকে গ্রণ কযা মাে। 

১৫.২  বফয়দমক মক্ষা পয়য ভন্ত্রণারয়েয কভ শকতশােণ ংগ্রণ কযয়র তাযা মদয় মপয়য এয় তায়দয বফয়দমক মবজ্ঞতা 

র্ম্মকশত মকান ঈস্থানা কয়যনমন। পয়র তায়দয মজশত মবজ্ঞতায অয়রায়ক ফাংরায়দয় এ প্রকয়েয তুরনামূরক 

ফাস্তফােন ফা জশন র্ম্য়কশ মকান ধাযণা াো মাে না। বমফষ্যয়ত এ ধযয়নয মক্ষা পয়য ংগ্রণকাযী 

কভ শকতশায়দয বফয়দমক পয়যয মবজ্ঞতা র্ম্মকশত ঈস্থানা অয়োজন  ংমিষ্ট দমররিামদ ংযক্ষয়ণয মফলয়ে 

ভন্ত্রণারে ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফন। 

১৫.৩  মূর প্রকেটি থ শাৎ DLMS প্রকেটিয অতাে মদয়য ৭টি মজরায ৪৬টি ঈয়জরা ভূমভ মপয় DLMS Software 

স্থানপূফ শক জুন, ২০১৭ ায়র প্রকয়েয কাম শাফরী ভাপ্ত য়র Softwareটি এিন ম শন্ত পূণ শাঙ্গবায়ফ চালু কযা েফ 

েমন। ােক এ প্রকেটিয ভােয়ভ মূর প্রকেটিয়ক মথামথ ােতা কযা য়র মূর প্রকেটি তায ঈয়িি জশয়ন ব্যথ শ 

য়েয়ছ। এ মফলয়ে মফস্তামযত মূর প্রকয়েয PCR মূল্যােন প্রমতয়ফদয়ন ঈয়িি কযা য়েয়ছ। প্রকে ফাস্তফােয়নয য তা 

মথয়ক ঈিীষ্ট মফা প্রামপ্তয রয়ক্ষয ংমিষ্ট ভন্ত্রণারে  মফবােমূয়ক মফয়লবায়ফ ঈয়যােী ো প্রয়োজন।  
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Strengthening Governance Management Project (Component-B: Digital Land 

Management System) ীল বক প্রকরেয ভোনি মূল্যো ন প্রনতরফদন 

(ভোি: জুন ২০১৭) 
 

১.০ প্রকয়েয নাভ  : Strengthening Governance Management Project 

(Component-B: Digital Land Management System)  

২.০ ভন্ত্রণারে/মফবাে : ভূমভ ভন্ত্রণারে 

৩.০ ফাস্তফােনকাযী ংস্থা  : ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয এফং Asian Development Bank 

৪.০ প্রকয়েয ফস্থান  : ২টি মফবায়েয ৭টি মজরায ৪৫টি ঈয়জরায ৪৬টি ভূমভ মপ 

মফবাে মজরায নাভ ঈয়জরায নাভ 

যাজাী মদনাজপুয মদনাজপুয দয, মফযাভপুয, ফীযেঞ্জ, মফযর, মফাচােঞ্জ, মচমযযফন্দয, 

পৄরফামে, মর্াোর্াট, ামকভপুয, কাায়যার, িানাভা, নোফেঞ্জ, 

াফ শতীপুয 

াফনা াফনা দয, অটর্মযো, মফো, বাঙ্গুযা, চাটয়ভায, পমযদপুয, 

ইশ্বযদী, ামথো, সুজানেয,  

যাজাী পুঠিো, ফার্া 

ঢাকা োজীপুয োজীপুয দয, টংেী মযমবমনঈ ায়কশর, কামরোককয, কামরেঞ্জ, 

কাামো, শ্রীপুয 

মোারেঞ্জ মোারেঞ্জ দয, কামোমন, মকাটামরাো, ভকসুদপুয, ট্যমঙ্গাো 

জাভারপুয ফকমেঞ্জ, মদোনেঞ্জ, আরাভপুয, ভাদাযেঞ্জ, মভরান্দ, মযলাফামে 

মযপুয মযপুয দয, মঝনাআোমত, নকরা, নমরতাফামে, শ্রীফমদ শ 
 

 

৫.০ প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে  ব্যে  :  

                                                                                                                                    (রক্ষ টাকাে) 

প্রাক্কমরত ব্যে প্রকৃত ব্যে 

মভাট 

টাকা 

প্রঃ াঃ 

মযকমেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােনকার 

মতক্রান্ত 

ব্যে (মূর 

প্রাক্কমরত 

ব্যয়েয 

%) 

মতক্রান্ত 

ভে (মূর 

ফাস্তফােন 

কায়রয 

%) 

মূর 

মভাট 

টাকা 

প্রঃ াঃ 

ফ শয়ল 

ংয়ামধত 

মভাট 

টাকা 

প্রঃ াঃ 

মূর ফ শয়ল 

ংয়ামধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩৫৩৯.৫৮ 

২৪২৫.৭৩ 

১১১১৩.৮৫ 

১৫৫৪৭.১৭ 

২৭৫৫.১৮ 

১২৭৯১.৯৯ 

১০২১৮.০৮ 

১৫৭৫.১৮ 

৮৬৪২.৯০ 

০১/০৭/২০১১ 

য়ত 

৩১/১২/২০১৩ 

০১/০৭/২০১১ 

য়ত 

৩০/০৬/২০১৭ 

০৮/১২/২০১১ 

য়ত 

৩০/০৬/২০১৭ 

- ১৪০% 

 

৬.০ টভূমভ  ঈয়িি  :  

৬.১ প্রকয়েয টভূমভঃ 

জনফহুর ফাংরায়দয়  ভূমভ একটি তযন্ত গুরুত্বপূণ শ র্ম্দ। ফতশভায়ন ভূমভ প্রান ব্যফস্থানাে মযকড শ স্বত্ত্ব  মযকড শ 

ংযক্ষণ কর মক্ষয়ি ভস্যা যয়েয়ছ। পয়র ভূমভ ব্যফস্থানাে মফযভান ফস্থা  িমত জনাধাযয়ণয চামদা পূযণ 

কযয়ত াযয়ছনা। ভূমভ ব্যফস্থানায ভােয়ভ জনেণয়ক কামিত মফা প্রদায়নয মফলেটি মনমিত কযয়ত য়র অধুমনক 
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প্রমৄমি ব্যফায়যযয মকান মফকে মনআ। অধুমনক তথ্য প্রমৄমি ব্যফায়যযয ভােয়ভ ভূমভ প্রানয়ক েমতীর, মটকআ  

জনকল্যাণমুিী েয়ে মতারা তযাফিক। এ রয়ক্ষয তথ্য প্রমৄমি মনব শয একটি জনকল্যাণমুিী, স্বে  জফাফমদমতামূরক 

ভূমভ প্রান ব্যফস্থা প্রমতষ্ঠায রয়ক্ষয মূর প্রকেটি ১৩৫৩৯.৫৮ রক্ষ টাকা (মজমফ ২৪২৫.৭৩ রক্ষ টাকা  প্রকে াায্য 

১১১১৩.৮৫ রক্ষ টাকা) প্রাক্কমরত ব্যয়ে ১৩.০৯.২০১১ তামযয়িয একয়নক বাে নুয়ভামদত ে। 

৬.২ প্রকয়েয ঈয়িি (মডমম নুমােী): 

ীমভত র্ম্দ মথামথ ব্যফায়যয ভােয়ভ প্রমৄমি  আ-েবয়ন শন্স যামিয়কন ব্যফায কয়য জনয়ফা প্রদায়নয গুণেত ভান 

ঈন্নত কযা এফং সুান মনমিত কযা। 

৭.০ প্রকয়েয প্রধান প্রধান কাম শক্রভ  :  

(ক)  ফ শয়ল জমযয় প্রণীত মভৌজা ম্যা  িমতোন এফং মভঈয়টন িমতোয়নয ঈয মবমি কয়য ফাংরায়দয়য ৭টি 

মজরায ৪৫টি ঈয়জরায ৪৬টি ভূমভ মপ  একটি যাজস্ব ায়কশয়রয জন্য মডমজটার ভূমভ ব্যফস্থানা িমত 

(DLMS) পটেযায প্রস্তুতকযণ  প্রফতশন। 

(ি)  জনেণয়ক ভূমভয তথ্যামদ র্ম্মকশত মফা প্রদায়নয রয়ক্ষয ২০টি ভূমভ তথ্য মফা মকন্দ্র ( Land Information 

Service Centre) স্থান। 

(ে) ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয়য ০১টি মকন্দ্রীে ডাটা মন্টায স্থান কযা।  

(র্) ফাংরায়দ কমর্ম্ঈটায কাঈমন্সয়র ০১টি মডজাোয মযকবাযী মন্টায স্থান কযা।  

(ঙ) প্রকে এরাকায জন্য প্রয়োজনীে অফাফি ক্রে  মপ্রযণ কযা।  

৮.০ প্রকয়েয ঙ্গমবমিক ফাস্তফােন (প্রকে ভামপ্ত প্রমতয়ফদন, মমঅয এয মবমিয়ত): মযমষ্ট-ক 

৯.০ প্রকয়েয নুয়ভাদন  ংয়াধন র্ম্মকশত :  

১ভ ংয়াধন 

মনম্নফমণ শত কাযয়ণ প্রকেটিয ১ভ ংয়াধন কয়য ১৫৫৮৩.৯৯ (মজমফ ২৭৯১.৯৯ এফং প্রকে াায্য ১২৭৯২) রক্ষ টাকা 

প্রাক্কমরত ব্যয়ে জুরাআ ২০১১ য়ত মডয়ম্বয ২০১৫ ম শন্ত মভোদ বৃমি কযা েঃ 

 (ক)  প্রকেটি এীে ঈন্নেন ব্যাংক (এমডমফ) এয ঋণ ােতাে ফাস্তফামেত ে। ঋণচুমি  Project Information 

Manual (PAM) এয ায়থ মূর DPP এয াভঞ্জস্যতা দূযকযণ।  

(ি)  প্রকয়েয নুয়ভামদত জনফয়রয ভয়ে ২টি য়দয নাভ যকায়যয জনফর কাঠায়ভায নায়ভয অদয়র মযফতশন।  

(ে)  যাভ শয়কয সুামযয়য মবমিয়ত কমতে মন্ত্রামত ফাদ মদো এফং ৪৫টি ঈয়জরা  মঅআআঈ এয জন্য 

প্রস্তামফত ডাটা মন্টায  মডজাোয মযকবাময মন্টায স্থায়নয জন্য কমতে প্রয়োজনীে মন্ত্রামত  যঞ্জাভামদ 

ন্তর্ভ শিকযণ। 

(র্)  মডমময়ত ংস্থানকৃত ২ জন বফয়দমক যাভ শক  ৫ জন মদীে যাভ শক এয ংস্থান PAM এয অয়রায়ক 

ফাদ মদো। 

২ে ংয়াধন 

২৩ মভ ২০১৬ তামযয়ি ১৫৫৪৭.১৭ (মজমফ ২৭৫৫.১৮  প্রঃ াঃ ১২৭৯১.৯৯) রক্ষ টাকা প্রাক্কমরত ব্যয়ে প্রকয়েয ২ে 

ংয়াধনীয ভােয়ভ প্রকয়েয মভোদ জুন, ২০১৭ ম শন্ত ফমধ শত কযা ে। মভোদ বৃমিয কাযণমূ মনয়ম্ন ঈয়িি কযা য়রাঃ  
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(ক) ফাস্তফতায মনমযয়ি ঠিকাদাযেণ দামিরকৃত দযি মডমময়ত ঈমিমিত মন্ত্রামত অয়যা মতমযি মকছু মন্ত্রামত 

ন্তর্ভ শি কয়য। যফতীয়ত ভূমভ ভন্ত্রণারয়েয নুয়ভাদনক্রয়ভ এআ অআয়টভগুয়রা ন্তর্ভ শিকযয়ণয জন্য মডমম 

ংয়াধন কযা ে। 

(ি) নতুন ম-মের মর্ামলত োে ম-মের নুমােী ফমধ শত মফতন  বাতামদ ন্তর্ভ শিকযণ।  

(ে) প্রকয়েয অতাে অফাফি, কাষ্টভায মকোয এয়াময়েট পাভ শ মনয়োয়েয জন্য মতমযি ভে প্রয়োজন 

থাকাে। 

(র্) প্রকয়েয অতাধীন এরাকা োজীপুয দয ঈয়জরায ভয়ে একটি নতুন ভূমভ মপ টঙ্গী মযমবমনঈ ায়কশর 

স্থামত োে এআ নতুন ভূমভ মপয়য জন্য প্রয়োজনীে অফাফি, অআটি যঞ্জাভ ক্রয়েয প্রস্তাফ ন্তর্ভ শমিকযণ।  

১০.০ ফছয মবমিক ংয়ামধত এমডম ফযাি, ফমুমি  ব্যে:  

(রক্ষ টাকাে) 

অমথ শক 

ফছয 

ংয়ামধত এমডম ফযাি  রক্ষযভািা ফমুমি 

(টাকা) 

ব্যে  মবৌত গ্রেমত 

মভাট টাকা প্রঃ াঃ  মভাট টাকা প্রঃ াঃ 

২০১১-১২ ৩০৭.০০ ৯.০০ ২৯৮.০০ ৯.০০ ২.০০ ২.০০ ০.০০ 

২০১২-১৩ ২৪.৭৭ ২৪.৭৭ ০.০০ ২৪.৭৭ ২১.৫৪ ২১.৫৪ ০.০০ 

২০১৩-১৪ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ০.০০ ১৫০.০০ ১৩৮.১৫ ১৩৮.১৫ ০.০০ 

২০১৪-১৫ ৩০৫৫.০০ ৫৫.০০ ৩০০০.০০ ৫৫.০০ ৯৩৩.৭৭ ৪৮.৭৬ ৮৮৫.০১ 

২০১৫-১৬ ৪৯৪০.০০ ৯৪০.০০ ৪০০০.০০ ৯৪০.০০ ১৪৮০.৪৫ ৮৯০.৮৫ ৫৮৯.৬০ 

২০১৬-১৭ ৮৬০০.০০ ৫২৩.০০ ৮১০০.০০ ৫২৩.০০ ৭৬৪২.১৭ ৪৭৩.৮৮ ৭১৬৮.২৯ 

মভাট ১৭০৭৭.০০ ১৭০২.৭৭ ১৫৩৯৮.০০ ১৭০২.৭৭ ১০২১৮.০০ ১৫৭৫.১৮ ৮৬৪২.৯০ 

 

১১.০ প্রকে মযচারক র্ম্মকশত তথ্য:  

প্রকে মযচারয়কয নাভ মূর দপ্তয  দফী দামেত্বকার দামেয়ত্বয 

ধযন 

জনাফ অবুর কারাভ অজাদ জনপ্রান ভন্ত্রণারে, 

মৄগ্ম-মচফ 

০৮-১২-২০১১ রত ১২-১০-২০১৪ মনেমভত 

জনাফ মজল্লুয যভান এনমডম জনপ্রান ভন্ত্রণারে, 

মৄগ্ম-মচফ 

১৩-১০-২০১৪ য়ত ১৭-০৪-২০১৬ মনেমভত 

জনাফ মভাঃ অান াফীফ 

তালুকদায 

জনপ্রান ভন্ত্রণারে, 

মৄগ্ম-মচফ 

২০-০৪-২০১৬ য়ত ৩০-০৬-২০১৭ 

(প্রকয়েয মল ম শন্ত) 

মনেমভত 

 

১২.০ প্রকে মূল্যােন িমত : প্রকয়েয মূল্যােন প্রমতয়ফদনটি প্রণেয়ন মনয়ম্নাি িমত নুযণ কযা য়েয়ছ- 

 প্রকে দমরর ম শায়রাচনা; 
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 ভূমভ ভন্ত্রণারে কর্তশক প্রণীত মমঅয ম শায়রাচনা; 

 ভূমভ ভন্ত্রণারে কর্তশক মপ্রমযত প্রকয়েয ফাস্তফােন গ্রেমত ম শায়রাচনা; 

 PEC বায কাম শমফফযণী ম শায়রাচনা; 

 প্রকয়েয মেোমযং কমভটি  প্রকে ফাস্তফােন কমভটি’য কাম শমফফযণী ম শায়রাচনা; 

 কায়জয ফাস্তফ গ্রেমত মাচাআ এফং তথ্য ংগ্রয়য জন্য য়যজমভন মযদ শন;   

 প্রাপ্ত তয়থ্যয মবমিয়ত প্রকে ংমিষ্ট কভ শকতশায়দয ায়থ ভত মফমনভে এফং 

 প্রকয়েয য়যজমভন মযদ শন এফং প্রকয়েয  ঈকাযয়বােী, কাযী কমভনায (ভূমভ), মযকড শ মকায  

মজরা প্রায়কয কাম শারয়েয ংমিষ্ট কভ শকতশা/কভ শচাযীয়দয ায়থ অয়রাচনা। 
১৩.০ প্রকয়েয মযকমেত ঈয়িি  জশনঃ 

মযকমেত ঈয়িি জশন 

ীমভত র্ম্দ মথামথ ব্যফায়যয ভােয়ভ প্রমৄমি  

আ-েবয়ন শন্স যামিয়কন ব্যফায কয়য জনয়ফা 

প্রদায়নয গুণেত ভান ঈন্নত কযা এফং সুান 

মনমিত কযা। 

অয়রাচয প্রকয়েয ভােয়ভ ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয়য ০১টি 

মকন্দ্রীে ডাটা মন্টায এফং ফাংরায়দ কমর্ম্ঈটায কাঈমন্সয়রয 

তত্ত্বাফধায়ন মফশ্বমফযারে ভঞ্জুযী কমভয়ন ০১টি মডজাোয 

মযকবাযী মন্টায স্থান কযা য়েয়ছ। মডমজটার ল্যান্ড 

ম্যায়নজয়ভন্ট ময়েভ মযচারনায জন্য ০১টি ঈমৄি 

পটেযায বতযী কযা য়েয়ছ। মদয়য ০৭টি মজরায ৪৫টি 

ঈয়জরায ৪৬টি ভূমভ মপয় এআ পটেযাযটিয কাম শক্রভ চালু 

কযায জন্য প্রয়োজনীে অআমটি মন্ত্রামত ক্রে  স্থান কযা 

য়েয়ছ। ২০টি ভূমভ তথ্য মফা মকন্দ্র চালু কযা য়েয়ছ। প্রকের্ভি 

মভাট ১৮,৮৫৪টি মভৌজা ম্যা ীট েযামনং, আনয়ডমসং  

১০,৩৪৮টি ম্যা মডমজটাআজড কযা ৬৬,০৮,৩৯২টি 

িমতোয়নয (মএ, এএ, অযএ, মভঈয়টনকৃত) েযামনং  

৩০,৭৯,৪১২টি িমতোয়নয ডাটা এমি কযা য়েয়ছ। এছাো প্রকে 

এরাকায জন্য প্রয়োজনীে অফাফি ক্রে কয়য যফযা কযা 

য়েয়ছ। তয়ফ এ প্রকয়েয অতাে প্রস্তুতকৃত DLMS (Digital 

Land Management System) পটেযাযটি চালু না োে 

প্রকেটি তায কামিত ঈয়িি জশয়ন ব্যথ শ য়েয়ছ ভয়ভ শ 

প্রতীেভান ে। 

 

১৪.০ মযদ শন  ম শয়ফক্ষণঃ 

১৪.১ প্রকয়েয মূর কাম শারে 

অআএভআমড য়ত েত ১০/১০/২০১৮ তামযয়ি ঢাকাে ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয়য ফমস্থত এ প্রকয়েয মূর কাম শারে মযদ শন 

কযা ে। মযদ শয়ন জানা মাে মম, ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয ২০১১ ায়র এমডমফ য়ত ঋণ মনয়ে এআ প্রকেটি গ্রণ কয়য। 

ভূমভ ংোয মফাড শ এয ায়থ ঈয়জরায ভূমভ মপগুয়রায যাময ংমিষ্টতা মফয়ফচনা কয়য প্রকে ভামপ্তয প্রাে ১ ফছয য 

২০১৮ ায়র এ প্রকয়েয কর কাম শাফরী ভূমভ ংোয মফাড শ এ স্তান্তয কযা ে। ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয এ ফমস্থত এআ 

প্রকয়েয ডাটা মন্টাযটি ভূমভ ংোয মফায়ড শ স্থানান্তয়যয প্রমক্রোধীন যয়েয়ছ। এআ ডাটা মন্টায য়ত মফমবন্ন মজরাে ফমস্থত 

ঈয়জরা ভূমভ মপ এয মডএরএভএ মফলেক কাম শক্রভ ভমনটয কযা তথ্য ংযক্ষণ কযা ে। ডাটা মন্টায য়ত মনম্নফমণ শত 

তথ্যামদ াো মেয়েয়ছ। 
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মডএরএভএ ডাটা কনবা শন েযাটা 

ক্লাোয-২: ম্যা ীট েযামনং, আয়ন্ডমসং এন্ড মডমজটাআয়জন 

 

ক্রভ মজরায নাভ ফ শয়ভাট েযানকৃত ীট ফ শয়ভাট আনয়ডসকৃত ীট ম্যা মডমজটাআয়জন 

১ মদনাজপুয ৩০৫৮ ৩০৫৮ ৩০৪৭ 

২ োজীপুয ২৫৪৩ ২৫৪৩ ১৪৩৪ 

৩ মোারেঞ্জ ৩৮৮৭ ৩৮৮৭ ১৩৩২ 

৪ জাভারপুয ২১০৪ ২১০৪ ১০৬৭ 

৫ াফনা ৪৩৭৮ ৪৩৭৮ ২২২৯ 

৬ যাজাী ১০৫৫ ১০৫৫ ৩৩৭ 

৭ মযপুয ১৮২৯ ১৮২৯ ৯০২ 

 ফ শয়ভাট ১৮৮৫৪ ১৮৮৫৪ ১০৩৪৮ 

 

মডএরএভএ ডাটা কনবা শন েযাটা 

ক্লাোয-৩: িমতোন েযামনং, আয়ন্ডমসং এন্ড এনয়কামডং 

ক্রভ মজরায নাভ ফ শয়ভাট েযানকৃত ীট ফ শয়ভাট আনয়ডসকৃত ীট ডাটা এনয়কামডং 

১ মদনাজপুয ১৩৯৪০৪৪ ১৩৯৪০৪৪ ৫৫০৮০৭ 

২ োজীপুয ৭৭০১৫৯ ৭৭০১৫৯ ৫০৯০৮৫ 

৩ মোারেঞ্জ ৯৮৩৭৯১ ৯৮৩৭৯১ ৩৫৩০৮২ 

৪ জাভারপুয ৮৩৮২৮৮ ৮৩৮২৮৮ ৪১৬৬৪৪ 

৫ াফনা ১৭০৬২২৩ ১৭০৬২২৩ ৮০১৭৬৯ 

৬ যাজাী ৩৬৮৯০৫ ৩৬৮৯০৫ ১২৪৩৯৬ 

৭ মযপুয ৫৪৬৯৮২ ৫৪৬৯৮২ ৩২৩৬২৯ 

 ফ শয়ভাট ৬,৬০৮,৩৯২ ৬,৬০৮,৩৯২ ৩,০৭৯,৪১২ 

 

িমতোন টাআ মএ এএ অযএ মফঅযএ এভয়ক ফ শয়ভাট 

েযান্ড ১৬৩৫,৬৪০ ১৮৫৬৪৮৬ ৪৪৭৮৮৮ ১৩৬৬১৮৩ ১৩০২১৯৫ ৬৬০৮৩৯২ 

আনয়ডমসং ১৬৩৫,৬৪০ ১৮৫৬৪৮৬ ৪৪৭৮৮৮ ১৩৬৬১৮৩ ১৩০২১৯৫ ৬৬০৮৩৯২ 
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িমতোন টাআ মএ এএ মফঅযএ এভয়ক অযএ ফ শয়ভাট 

এনয়কায়ডড - ৩৭৯৬৩৩ ১৩০৪২৯৮ ১১৮১০৮০ ২১৪৪০১ ৩০৭৯৪১২ 

 

  

ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয়য স্থামত প্রকয়েয ডাটা মন্টায  

১৪.২ োজীপুয মজরায ভূমভ মপমূ 

১৪.২.১ অআএভআমড য়ত ১৬/১০/২০১৮  ১৭/১০/২০১৮ তামযয়ি োজীপুয মজরা প্রায়কয কাম শারয়েয মযকড শরুভ, োজীপুয 

দয, টঙ্গী মযমবমনঈ ায়কশর, কাামো  শ্রীপুয ঈয়জরাে ফমস্থত ভূমভ মপয় প্রকেটিয কাম শক্রভ য়যজমভন মযদ শন 

কযা ে। মযদ শনকায়র কাযী কমভনায (ভূমভ), ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয়যয ংমিষ্ট কভ শকতশা  ঠিকাদাযী 

প্রমতষ্ঠায়নয (প্রকে ভাপ্ত ফায য ২ ফছয়যয যক্ষণায়ফক্ষয়ণয জন্য চুমিফি) কভ শকতশা  কভ শচাযীেণ ঈমস্থত মছয়রন।  

১৪.২.২ াব শায কক্ষ স্থান কযা য়েয়ছঃ  

মযদ শয়ন মদিা মাে মম, প্রকয়েয অতাে ঈমযমিমিত কর ঈয়জরা ভূমভ মপয় একটি কয়য াব শায কক্ষ মনভ শাণ কযা 

য়েয়ছ। াব শায কক্ষটি মডমময়ত ঈমিমিত মন্ত্রামত স্থানপূফ শক অধুমনকবায়ফ  সুমিত কযা য়েয়ছ এফং প্রকয়েয অতাে 

স্থামত কর মন্ত্রামত চালু অয়ছ। মকান মন্ত্রামত নষ্ট য়র মকবায়ফ প্রমতস্থান ফা মভযাভত কযা ে, এ র্ম্য়কশ জানয়ত চাআয়র 

ংমিষ্ট কাযী কমভনায (ভূমভ) জানান, প্রকয়েয মভোদ জুন/২০১৭ মত মল য়র ঠিকাদাযী প্রমতষ্ঠায়নয ায়থ যক্ষণায়ফক্ষণ 

চুমি যয়েয়ছ জুন/২০১৯ ম শন্ত। পয়র প্রকয়েয অতাে চুমিফি ঠিকাদাযআ কমর্ম্ঈটায াভগ্রী ন্যান্য ংমিষ্ট মন্ত্রামত 

মভযাভত কযয়ছন। মতমন জানান, প্রকয়েয অতাে যফযাকৃত মন্ত্রামত/াভগ্রী মনয়ে মতভন মকান ভস্যা মনআ।  

১৪.২.৩ আ-নাভজাযী প্রমক্রোঃ  

প্রকয়েয অতাে স্থামত DLMS (Digital Land Management System) পটেযাযটি চালু অয়ছ মকনা এফং DLMS 

পটেযায়যয ভােয়ভ e-mutation কাম শক্রভ র্ম্ন্ন কযা মায়ে মকনা এ মফলেটি মনমফেবায়ফ ম শয়ফক্ষণ কযা ে। ম শয়ফক্ষয়ণ 

মদিা মাে মম, ম্যানুোমর থ শাৎ ফতশভায়ন মমবায়ফ/প্রমক্রোে একটি মভঈয়টন (নাভজাযী) কযা ে ম প্রমক্রোটিয়কআ 

মডমজটাআয়জয়নয ভােয়ভ পটেযাযটি বতযী কযা য়েয়ছ এফং এয াব শায স্থান কযা য়েয়ছ প্রমতটি ভূমভ মপয়। আ-

নাভজাযীয প্রমক্রোটি মনয়ম্ন ঈয়িি কযা য়রাঃ 
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নােমযকেণ নরাআন-এ ফা মজরা প্রায়কয কাম শারয়ে ফমস্থত মে মডে এয ভােয়ভ অয়ফদন কযয়ফন।  

 

এআ অয়ফদনটি নরাআয়ন এম ল্যান্ড এয মনকট অয়ফ। মতমন নরাআন এ তায 

একাঈন্ট খুয়র অয়ফদনটি মদিয়ত ায়ফন। 

 

এম ল্যান্ড অয়ফদনটিয মপ্রমক্ষয়ত প্রস্তাফ মপ্রযয়ণয জন্য তমরদায (আঈমনেন ভূমভ 

মপ) এয মনকট মপ্রযণ কযয়ফন। 

 

তমরদায মযদ শন কয়য এম ল্যান্ড এয মনকট প্রস্তাফ মপ্রযণ কযয়ফন।  

তমরদায়যয প্রস্তাফ প্রামপ্তয য এম ল্যান্ড এটি মাচাআ ফাছাআ কয়য ভতাভত প্রদায়নয জন্য 

কানুনয়ো এয মনকট মপ্রযণ কযয়ফন। কানুনয়ো তায ভতাভত, য়যজমভয়ন মযদ শন পূফ শক 

মাচাআ কয়য প্রমতয়ফদন মপ্রযয়ণয জন্য নমথটি নরাআয়ন ায়ব শোয এয মনকট মপ্রযণ কযয়ফন।  

 

ায়ব শোয য়যজমভন মযদ শন কয়য নমথটি নামজয়যয মনকট শুনানীয মনাটি জাযীয জন্য মপ্রযণ কযয়ফন।  

 

নামজয মনাটি জাযী কযয়ফন। মনাটিটি স্বেংমক্রেবায়ফ নরাআয়ন বতযী য়ফ।  

তঃয মডমজটার ম্যা আঁকায জন্য ায়ব শোয এয মনকট নমথটি মপযত মদয়ফন।  

ায়ব শোয মডমজটার ম্যা আঁকয়ফন। মতমন কর কােজি এম ল্যান্ড এয মনকট মপ্রযণ কযয়ফন।  

 

এম ল্যান্ড শুনানীয জন্য মনধ শামযত মদয়ন ফাদী  মফফাদী য়ক্ষয ঈমস্থমতয়ত শুনানী গ্রণ 

কযয়ফন। প্রস্তাফ, নতুন িমতোন  অয়দি নুয়ভাদন পূফ শক submit ফাটয়ন মক্লক কযয়র 

মনমদ শষ্ট মপাল্ডায়য অয়ফদন ংযমক্ষত য়ফ। নুয়ভামদত না য়র rejected ফাটন এ মক্লক 

কযয়র মনধ শামযত মপাল্ডায়য অয়ফদনি ংযমক্ষত য়ফ। 
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১৪.২.৪ আ-নাভজাযী পটেযাযটি পূণ শাঙ্গবায়ফ চালু কযা েফ েমনঃ 

 

১৪.২.৪.১ ঈমযমিমিত এআ িমতটি নুযণ কয়য নাভজাযী কযায মযকেনা থাকয়র ফাস্তয়ফ মদিা মাে প্রকেটি ভামপ্তয প্রাে 

১ ফছয ৫ ভা মতক্রান্ত য়র আ-নাভজাযী িমতটি চালু কযা েফ েমন। এয প্রধান কাযণ য়রা আ-নাভজাযী প্রমক্রোে 

তমর মপ  এম ল্যান্ড মপ এয াযেমযক মমাোয়মায়েয প্রয়োজন য়ে। মকন্তু এআ দুয়টা মপয়য ভায়ঝ মকান 

কায়নমিমবটি মনআ। এ মফলয়ে জানা মাে মম, প্রকে প্রণেনকায়র তমর মপয়ক কায়নি কযায জন্য মন্ত্রামত/যঞ্জাভ স্থায়নয 

প্রস্তাফ মডমময়ত ন্তর্ভ শি কযা য়েমছর মকন্তু যফতীয়ত ব্যে হ্রা কযায জন্য এআ যঞ্জাভ/আকুআয়ভন্টগুয়রা ভন্ত্রণারে ম শায়ে 

মডমম য়ত ফাদ মদো ে। পয়র মদিা মাে, তমর মপয়য ায়থ এম ল্যান্ড মপয়য কায়নমিমবটি না থাকাে 

পটেযাযটি পূণ শাঙ্গবায়ফ চর কযা েফ েমন। 

১৪.২.৪.২ এআ র্ম্য়কশ ঠিকাদাযী প্রমতষ্ঠায়নয ংমিষ্ট প্রয়জি ম্যায়নজায জানান তমর মপয়ক কায়নি কযায রয়ক্ষয তাযা 

প্রকে চরাকারীন ভমডঈর মডয়বর কয়যয়ছন। পয়র দুয়টা মপয়ক কায়নি কযায জন্য পুনযাে পটেযায এয মকান ভমডঈর 

বতযীয প্রয়োজন েয়ফ না। তাযা জানান মবমএন কায়নকন এয ভােয়ভ দুয়টা মপয়ক ংমৄি কযা েফ ভয়ভ শ তাযা 

আয়তাপূয়ফ শ ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তযয়ক জামনয়েয়ছন। এছাো তাযা তমর মপয়য জন্য রমজমষ্টক ায়াট শ  মবমএন 

কায়নকন প্রদায়নয জন্য ব্যফস্থা গ্রণ কযায জন্য ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তযয়ক ি মপ্রযণ কয়যয়ছন।  

১৪.২.৪.৩ োজীপুয়যয ৪টি ঈয়জরা ভূমভ মপ মযদ শনকায়র মদিা মাে মম, মকান ভূমভ মপয়আ এআ পটেযাযটি 

পূণ শাঙ্গবায়ফ চালু মনআ। পয়র ফাস্তমফক য়থ শ e-mutation কযা েফ য়ে না। তয়ফ প্রকয়েয অতাে টঙ্গী ায়কশর ভূমভ 

মপয় স্থামত LIC  (Land Information Centre) মত প্রকয়েয একামধক কভ শচাযীয ভােয়ভ জনেয়ণয মনকট মথয়ক প্রাপ্ত 

অয়ফদনিগুয়রা েযান কয়য াব শায এ এমি কযা য়ে এফং অয়ফদনয়িয কাজ মল য়ে মেয়র থ শাৎ নাভজাযী ফায য 

কর তথ্য েযান কয়য াব শায এ যািা য়ে। 

১৪.২.৫ গ্যা মডটা ভস্যাঃ 

এ প্রকয়েয অতাে নুয়ভামদত মডমম নুমােী মদয়য ৭টি মজরায ৪৫টি ঈয়জরাে ফ শয়ভাট ৬৬ রক্ষ CS, SA, RS 

িমতোন েযান, আনয়ডস এফং এনয়কাড কযা য়েয়ছ ভয়ভ শ জানা মাে। ঈয়িখ্য, ডাটা েযান ফরয়ত িমতোন মূয়ক েযান কযা, 

আনয়ডমসং ফরয়ত এগুয়রা য়জ খু ুঁয়জ মফয কযায জন্য ক্রভানুমােী াজায়না এফং এনয়কামডং ফরয়ত বমফষ্যয়ত এআ 

মযমজষ্টাযগুয়রা য়ত ডাটা মজনায়যট কযায জন্য েযান এয াাাম িমতোয়ন ঈমিমিত তথ্য মূ টাআ পূফ শক এমি কযা 

মফাঝাে। মযদ শয়ন জানা মাে মম, এআ প্রকয়েয অতাে েযামনং, আনয়ডমসং এফং এনয়কামডং কাম শক্রভ ভাপ্ত য়েয়ছ প্রাে ৩ 

ফছয পূয়ফ শ থ শাৎ ২০১৫ ায়র। পয়র ঈি ভয়ে ডাটা এমি ফায য অয মকান ডাটা এমি েমন মকন্তু নাভজাযী চরভান 

নুয়ভামদত ফায য শুনানীয তামযয়িআ ংমিষ্ট অয়ফদনকাযীয মনকট য়ত মপ অদাে পূফ শক 

DCR কতশন কযা য়ফ। এআ কাজটি ম্যানুোমর কযা য়ফ। অয়ফদনকাযীয়ক DCR এয একটি 

কম  নতুন িমতোয়নয একট কম যফযা কযা য়ফ। DCR কমটি মফযভান ময়ষ্টভ এ 

েযান কয়য যািায ব্যফস্থা যয়েয়ছ। 

 

মকান ভস্যা থাকয়র এম ল্যান্ড পুনযাে শুনানী গ্রণ কযয়ফন এফং তায মিান্ত প্রদান 

কয়য নুয়ভাদন থফা reject কযয়ফন। 
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যয়েয়ছ। পয়র ২০১৫ এয য যাফমধ মম নাভাজাযীগুয়রা য়েয়ছ মগুয়রায তথ্য ডাটায়ফআয়জ মনআ। এছাো ঈি ভয়ে য়নক 

িমতোন াো মােমন। মফয়লতঃ মছো, নষ্ট এফং েষ্ট থাকাে কর িমতোন য়ত ডাটা ডাটায়ফআজ এ ন্তর্ভ শি কযা েফ 

েমন। এটায়ক গ্যা মডটা নায়ভ মবমত কযা য়ে। গ্যা মডটায কাযয়ণ য়ক্ষাকৃত নতুন িমতোনগুয়রা য়ত নাভজাযী েফ 

য়ে না। এছাো মকান ঈয়জরা ভূমভ মপআ তায মনকট মভাট কতগুয়রা িমতোন যয়েয়ছ, এ র্ম্য়কশ মকান সুেষ্ট ধাযণা মদয়ত 

ায়য নাআ।  

১৪.২.৬ গ্যা মডটা ভস্যায কাযয়ণ অয়ফদনি গৃীত না োঃ 

োজীপুয ভূমভ মপয় স্থামত LIC মত পটেযাযটিয কাম শক্রভ মযদ শয়ন মদিা মাে মম, য়নক অয়ফদনআ ময়ষ্টয়ভ গ্রণ কযা 

মায়ে না। ংমিষ্ট এম ল্যান্ড জানান, এআ পটেযায এয ভােয়ভ ময়ষ্টভ এয ডাটায়ফআজ এ যমক্ষত িমতোনগুয়রা য়ত 

স্বেংমক্রেবায়ফ নাভজাযী িমতোন মজনায়যট  ে। পয়র মম িমতোন/দাে নম্বয য়ত নাভজাযী িমতোনটি প্রস্তুত কযা য়ফ মটি 

মমদ ডাটায়ফআজ এ না থায়ক তয়ফ ম অয়ফদন গৃীত ে না থ শাৎ পটেযায এয ভােয়ভ নাভজাযী অয়ফদয়নয মযফয়তশ এআ 

অয়ফদনগুয়রায মক্ষয়ি নাভজাযী কযয়ত ে ম্যানুোমর। 

১৪.২.৭ োজীপুয়য নাভজাযী িমতোয়ন মজাত নং না মদোে ঈদ্ভুত ভস্যাঃ 

প্রকে এরাকায ন্তে শত ০৭টি মজরায ভয়ে এআ গুরুতয ভস্যাটি শুধুভাি োজীপুয মজরায োজীপুয দয এফং টঙ্গী যাজস্ব 

ায়কশয়র মদিা মাে। এআ ভূমভ মপমূয়য ংমিষ্ট কাযী কমভনাযেণ (ভূমভ) জানান, এআ practiceটি দীর্ শমদন মাফৎ 

োজীপুয মজরাে প্রচমরত যয়েয়ছ। মফমধভারাে ঈয়িি থাকয়র নতুন নাভজাযী িমতোয়ন মকান মজাত নং মদো ে না। শুধুভাি 

২নং মযমজষ্টায থ শাৎ তরফফাকী মযমজষ্টায়য কাটায়ছো কয়য নতুন িমতোয়নয মযভাণ ন্তর্ভ শিকযণ নতুন ভামরকয়দয নাভ 

মরিা ে। পয়র োজীপুয দয  টঙ্গী ায়কশয়র মভাট কতটি িমতোন যয়েয়ছ এফং ফ শয়ল অযএ িমতোন য়ত মভাট 

কতগুয়রা নাভজাযী কযা য়েয়ছ এ র্ম্মকশত মকান তথ্য মনআ মা তযন্ত অংকাজনক। ঈয়িখ্য মম, মযদ শনকায়র টঙ্গী 

ায়কশয়রয ংমিষ্ট কানুনয়ো জানান, এ প্রকে য়ত তরফফাকী মযমজষ্টাযগুয়রায তথ্য এমি মদো েমন। তরফফাকী মযমজষ্টায 

মযদ শয়ন মদিা মাে মম, এয়ত এতটাআ কাঁটায়ছো এফং েষ্টতা যয়েয়ছ মম ংমিষ্ট ভূমভ মপয়য ায়ব শোয ফা কানুনয়ো এয 

ােতা ব্যতীত এআ মযমজষ্টায য়ত তথ্য মডএরএভএ ময়ষ্টয়ভ এমি মদো েফ নে, মা প্রকৃতয়ক্ষ জমভজভা ংক্রান্ত মফমবন্ন 

ভস্যাে মনব শযয়মাগ্য তথ্য ময়য়ফ েণ্য না য়ত ায়য। এ র্ম্য়কশ মডএরএভএ এয প্রকে ব্যফস্থাক জানান তাযা এআ ধযয়নয 

েষ্ট মযমজষ্টায য়ত িমতোয়নয মকান তথ্য  ময়ষ্টয়ভ ন্তর্ভ শি কয়যনমন। ঈয়িখ্য, এআ ভস্যাটি শুধুভাি োজীপুয়যয দুয়টা ভূমভ 

মপয়আ মদিা মেয়েয়ছ। 

১৪.৩ োজীপুয মযকড শরুভঃ 

১৪.৩.১ োজীপুয মযকড শ রুয়ভ মডএরএভএ পটেযায য়ত িমতোয়নয নকর  ম্যা যফযায় ভস্যাঃ 

অয়রাচয প্রকয়েয অতাে োজীপুয মজরায মযকড শ রুয়ভ স্থামত মডএরএভএ এয পটেযায়যয কাম শক্রভ মযদ শন কযা ে। 

মডএরএভএ পটেযায য়ত িমতোয়নয নকর  মভৌজা ম্যায়য কম যফযায়য ব্যফস্থা থাকয়র তা কযা য়ে না। এ 

মফলয়ে মতমযি মজরা প্রাক যাজস্ব জানান, এ প্রকয়েয অতাে মম কর কমর্ম্ঈটায, মপ্রন্টায, িটায আতযামদ যফযা কযা 

য়েমছর, তা ফতশভায়ন কাজ কযয়ছ। তয়ফ প্রকয়েয থ শােয়ন যফযাকৃত Computer Consumables মফয়লতঃ মটানায মল 

য়ে মাোে ফতশভায়ন মডএরএভএ পটেযায এয অতাে এআ কাম শক্রভ ফন্ধ যয়েয়ছ। এ মফলয়ে ংমিষ্ট মযকড শ মকায 

োজীপুয জানান, মযকড শরুভ য়ত ংগৃীত মপ যাময যকাময মকালাোয়য জভা ে। মজরা প্রায়কয কাম শারয়েয মযকড শ রুয়ভয 

নুকুয়র মকান ফযাি না অাে তাযা মনয়জয়দয ভয়তা কয়য মেনাযী (কােজ, মটানায) ম্যায়নজ কয়য মযকয়ড শয নকর  মভৌজা 

ম্যা এয কম যফযা কযয়ছন। মযদ শয়ন মদিা মাে মম, প্রমতটি িমতোয়নয নকর ংগ্র এফং মভৌজা ম্যা এয কম ংগ্রয়য 

জন্য মডম মপয়য মযকড শ রুয়ভ যকায মনধ শামযত মপ গ্রণ  মেজাযী চারায়নয ভােয়ভ যাষ্ট্রীে মকালাোয়য জভা ে।  

১৪.৩.২ ম শয়ফক্ষয়ণ মদিা মাে মম, মডএরএভএ এয পটেযায ডাটায়ফআজ এ যমক্ষত িমতোন  ম্যামূ ক্লায়েন্ট এয চামদা 

মভাতায়ফক য়ঙ্গ য়ঙ্গ মত দ্রুত যফযা কযা েফ য়র শুধুভাি মযকড শ রুয়ভ মেনাযী অআয়টভ ফাফদ মকান ফযাি না 

থাকাে এআ পটেযায়যয ভােয়ভ জনেণয়ক মফা প্রদান কযা মায়ে না, মা তযন্ত তাাজনক।  
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১৪.৩.৩ মযকড শ রুয়ভয ংমিষ্ট কভ শচাযীয়দয ভয়ে পটেযায র্ম্য়কশ য়তুক মনমতফাচক ধাযণাঃ 

মযদ শয়ন মদিা মাে মম, মডএরএভএ পটেযাযটিয িটায মভমনটি ম্যা কম কয়য যফযায়য কায়জ ব্যফায কযা য়ে 

না। ংমিষ্ট মযকড শ মকায জানান, ায়ব শোয তায়ক জামনয়েয়ছন এআ মভমন য়ত ম্যা মপ্রন্ট কযয়র ম্যায়য দােগুয়রা মভাটা 

কামরয়ত মপ্রন্ট ে, পয়র ফাস্তফ মক্ষয়ি জমভয মযভায় র্ভর ে। মফলেটি যীক্ষা কযায জন্য িটায মভমন য়ত একটি ম্যা এয 

মপ্রন্ট মনয়ে ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয য়ত যফযাকৃত য অয়যকটি ম্যায়য ায়থ তুরনা কযা ে। এয়ত মদিা মাে মম, 

মভাটা ফা মচকন দায়েয মকান মফলে মনআ। িটায মভমনটি য়ত ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয য়ত যফযাকৃত মভৌজা ম্যায়য 

মফকর নকর াো মায়ে। এ মথয়ক ধাযণা কযা মাে মম, এআ পটেযায এফং এয কাম শক্রভ র্ম্য়কশ তায়দয ভয়ন য়তুক 

মনমতফাচক ধাযণা যয়েয়ছ মমদ তাযা জামনয়েয়ছন মম, তাযা মডএরএভএ পটেযায এয মফলয়ে প্রমক্ষয়ণ ংগ্রণ কযয়ছন।  

১৫.০ যাজাী মজরা মযকড শরুভ: 

যাজাী মজরায পুঠিো ঈয়জরাে এফং যাজাী মজরা প্রায়কয কাম শারয়েয মযকড শরুয়ভ এ প্রকয়েয অতাে মডএরএভএ 

পটেযায স্থান কযা ে। অআএভআমডয ক্ষ য়ত েত ২২/১০/২০১৮ তামযয়ি পুঠিো ঈয়জরা ভূমভ মপ এফং মজরা 

প্রায়কয কাম শারয়েয মযকড শরুয়ভ মডএরএভএ পটেযায এয কাম শক্রভ য়যজমভন মযদ শন কযা ে। এ র্ম্মকশত প্রধান 

প্রধান ম শয়ফক্ষণমূ মনয়ম্ন ঈয়িি কযা য়রাঃ 

১৫.১ মযকড শ রুয়ভ প্রকয়েয ভােয়ভ নকর যফযায়য কাম শক্রভ চরভান যয়েয়ছ 

যাজাী মজরায মযকড শরুভ মযদ শনকায়র মদিা মাে মম, এ মপ য়ত মডএরএভএ পটেযায এয ভােয়ভ 

অয়ফদনকাযীয়দয মভৌজা ম্যা  িমতোয়নয নকর যফযা কযা য়ে। মযদ শনকায়র ংমিষ্ট ঠিকাদায কর্তশক যাজাী 

মজরাে মনয়োেকৃত কভ শচাযীয়ক কভ শযত মদিা মাে। মযকড শরুয়ভয মেনাযী যফযা ংক্রান্ত মফলয়ে প্রয়েয জফায়ফ মযকড শ মকায 

জানান, মডএরএভএ প্রকয়েয অতাে যফযাকৃত মেনাযী  Computer Consumables মল য়ে মেয়র ভূমভ 

ভন্ত্রণারয়েয য একটি প্রকে মডঅযঅয এয অতাে যফযাকৃত মেনাযীয ভােয়ভ তাযা নকর যফযায়য কাজ চামরয়ে 

মায়েন। মজরা প্রায়কয কাম শারয়েয মযকড শরুয়ভয জন্য পৃথকবায়ফ থ শ ফযাি তযন্ত প্রয়োজন ফয়র মতমন ভত প্রকা কয়যন।  

  

যাজাী মজরায মযকড শরুয়ভয কাম শক্রভ যাজাী মজরাে মে মডয়েয কাম শক্রভ 

১৫.২ মডঅযঅয  মডএরএভএ দুটি ভজাতীে প্রকয়েয ভােয়ভ নকর যফযা কাম শক্রয়ভ সৃষ্ট সুমফধাঃ 

মযকড শরুভ য়ত পুঠিো  ফার্া ঈয়জরায জন্য মডএরএভএ পটেযায এয ডাটায়ফআজ য়ত এফং যাজাী মজরায ন্যান্য 

ঈয়জরায জন্য মডঅযঅয য়ত নকর যফযা কযা য়ে। জানা মাে মম, মডএরএভএ পটেযায এয কাম শক্রভ যাজাী 

মজরায ২টি (পুঠিো  ফার্া) ঈয়জরাে চরভান থাকাে ঈি ঈয়জরা ভূমভ মপ মূয়য কর িমতোন মডএরএভএ 

প্রকয়েয অতাে েযান কয়য ডাটায়ফআজ বতযী কযা য়েয়ছ। যমদয়ক যাজাী মজরায ন্য ঈয়জরাগুয়রায়ত মডঅযঅয 

প্রকয়েয অতাে কর িমতোন েযান কয়য ংযক্ষণ কযা য়েয়ছ। দুটি প্রকয়েয পৃথক পৃথক পটেযায থাকাে নকর 

যফযায়য মক্ষয়ি ংমিষ্ট কভ শচাযীয়ক াাাম স্থামত দুটি কমর্ম্ঈটায়য এক ায়থ কাজ কযয়ত য়ে। মতমন একফায 

মডএরএভএ পটেযায য়ত মপ্রন্ট মদফায জন্য এক কমর্ম্ঈটায়যয ফয়ছন এফং মডঅযঅয প্রকয়েয অতাে মনমভ শত 

ডাটায়ফআজ য়ত মপ্রন্ট মদোয জন্য ফয়ছন ন্য কমর্ম্ঈটায়য। এ মজরায মে মডে মযদ শয়ন একআ ভস্যা মদিা মাে।  
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১৫.৩ মযকড শ যফযা কাম শক্রভ তবাে নরাআয়ন য়ে নাঃ 

মডএরএভএ পটেযায এয অতাে মযকড শ যফযা কযা য়র এটি তবাে নরাআয়ন কযা েফ য়ে না। ংমিষ্ট 

ঠিকাদাযী প্রমতষ্ঠায়নয প্রকে ব্যফস্থাক জানান, মজরা প্রায়ন আন্টাযয়নট কায়নকন না থাকাে এআ পটেযাযটি এিয়না রাআব 

েমন। পটেযাযটি রাআব য়র মম মকান নােমযক র্য়য ফয়আ নরাআয়ন তায মভৌজা ম্যা এফং িমতোন মদিয়ত াযয়ফন।  

১৫.৩.১ যাজাী মযকড শ রুভ মযদ শয়ন মদিা মাে মম, পটেযাযটি রাআব না োে থ শাৎ পুয়যাপুময চালু না োে 

অয়ফদনকাযীেণ নরাআয়ন অয়ফদন কযয়ত াযয়ছন না তয়ফ তাযা মডম মপয় এয় ফা ডাকয়মায়ে অয়ফদন কযয়ত াযয়ছন। 

ঈয়িখ্য, অয়ফদন গ্রয়ণয মক্ষয়ি পুঠিো  ফার্া ঈয়জরায জন্য মডএরএভএ পটেযায এফং ন্যান্য ঈয়জরায জন্য আ-মফা 

কাম শক্রভ নাভক অয়যকটি পটেযায ব্যফায কযা য়ে। পয়র মফা প্রদানকাযী মডম মপ এয ংমিষ্ট কভ শচাযী মফা প্রদায়ন 

সুমফধায মু্মিীন য়েন। গ্যা ডাটাজমনত ভস্যায কাযয়ণ থ শাৎ মম কর িমতোয়নয তথ্য মডমজটামর ডাটায়ফআজ-এ ন্তর্ভ শি 

কযা েফ েমন/াো মােমন-মমগুয়রা ম্যানুোমর যফযা কযা য়ে। এছাো অয়ফদয়নয মপ্রমক্ষয়ত মযকড শ মপ্রন্ট কযায য 

ম্যানুোমর স্বাক্ষয গ্রয়ণয জন্য এক মটমফর য়ত ন্য মটমফয়র মপ্রযণ কযা য়ে। ংমিষ্ট মযকড শ মকায এ মফলয়ে জানান মম, 

মডমজটার স্বাক্ষয জামরোমত ফায োফনা মথয়ক মাে মফধাে মপ্রয়ন্টড নকরগুয়রায়ত তাযা স্বাক্ষয কয়য যফযা কযয়ছন। 

ঠিকাদাযী প্রমতষ্ঠায়নয ংমিষ্ট প্রকে ব্যফস্থাক জানান, মডমজটার স্বাক্ষয জামরোমতয অংকা মথয়ক এআ পটেযায়য 

মডমজটার স্বাক্ষয়যয ব্যফস্থা কযা েমন তয়ফ মডমজটার জামরোমত দূযকযয়ণয রয়ক্ষয এ পটেযায়যয ভােয়ভ বমফষ্যয়ত ফায 

মকাড  মপঙ্গায মপ্রন্ট চালু কযা েফ। 

১৫.৪ ময়ভন্ট মেটয়ে চালু না থাকা 

মডএরএভএ পটেযাযটিয়ত ময়ভন্ট মেটয়ে চালু না থাকাে অয়ফদনকাযীেণয়ক যীয়য মডম মপয় ফয় মকাট শ মপ 

ংমৄি কয়য অয়ফদন দামির কযয়ত য়ে। ময়ভন্ট মেটয়ে চালু না থাকায মফলয়ে ংমিষ্ট ঠিকাদাযী প্রমতষ্ঠায়নয প্রকে 

ব্যফস্থাক জানান, ময়ভন্ট মেটয়ে চালু কযায জন্য ব্যাংয়কয ায়থ চুমিফি ো প্রয়োজন। তাযা এ মফলয়ে ভূমভ মযকড শ  

জময মধদপ্তয মক ি মপ্রযণ কয়যয়ছন তয়ফ যাফমধ মকান ব্যফস্থা গ্রণ কযা েমন।  

১৬.০ যাজাী পুঠিো ভূমভ মপ মযদ শনঃ 

তমর মপয়য ায়থ কায়নমিমবটি না থাকাে এআ ভূমভ মপয় মডএরএভএ পটেযাযটিয়ত আ-নাভজাযীয কাম শক্রভ 

পূণ শাঙ্গবায়ফ কযা েফ য়ে না। তয়ফ আ-মভঈয়টন কায়জ তমর মপয়য ংট্যকু ম্যানুোমর কয়য মনো য়ে।  

১৬.১ পটেযাযটিয়ত এএভএ মেটয়ে চালু না থাকাঃ 

মডএরএভএ পটেযাযটি এভনবায়ফ মডজাআন কযা য়েয়ছ মায়ত একজন নােমযক নাভজামযয অয়ফদন কযায ায়থ ায়থ 

অয়ফদন গৃীত ো মথয়ক শুরু কয়য নাভজাযী ো ম শন্ত প্রয়তযক গুরুত্বপূণ শ ধায় মভাফাআয়র একটি কয়য এএভএ ায়ফন। 

এছাো একজন অয়ফদনকাযী নরাআয়ন তাঁয অয়ফদয়ন মনষ্পমিয গ্রেমত মদিয়ত ায়ফন। তয়ফ ফাস্তয়ফ পটেযাযটি রাআব 

না োে থ শাৎ আন্টাযয়নট কায়নকন না থাকাে এফং এএভএ মেটয়ে চালু না থাকাে অয়ফদনকাযীেণ এআ সুমফধা ায়েন 

না। এ মফলয়ে ংমিষ্ট ঠিকাদাযী প্রমতষ্ঠায়নয প্রকে ব্যফস্থাক জানান, তাযা প্রকে চরাকারীন একটি মভাফাআর মকার্ম্ানীয ায়থ 

চুমিফি য়ে এআ এএভএ মেটয়েটি চালু কয়যমছয়রন। মকন্তু প্রকে মল ফায য থ শাবায়ফ এটি মথয়ভ মেয়েয়ছ। মতমন অয়যা 

জানান, এ মফলয়ে ব্যফস্থা গ্রয়ণয জন্য ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয়য ি মপ্রযণ কযা য়েয়ছ।  

১৬.২ গ্যা ডাটা ভস্যা য়ক্ষাকৃত কভঃ 

োজীপুয মজরায ঈয়জরা ভূমভ মপগুয়রায তুরনাে যাজাী মজরায ঈয়জরা ভূমভ মপয় গ্যা ডাটা এয ভস্যা 

য়ক্ষাকৃত কভ। পুঠিো ঈয়জরা ভূমভ মপয় ফ শয়ল মযকড শ অযএ িমতোন নুমােী মযকড শমূ েযান, আনয়ডমসং  

এনয়কামডং কযা য়েয়ছ। ংমিষ্ট ঈয়জরা মনফ শাী মপায জানান, এ ঈয়জরায প্রাে ৯০% মযকড শ মডএরএভএ ডাটায়ফআয়জ 

ন্তর্ভ শি কযা েফ য়েয়ছ। তয়ফ ২০১৫ ায়র ডাটায়ফআজ বতযী মল ফায য য়ত মম কর নতুন নাভজাযী কযা য়েয়ছ তা 
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ডাটায়ফআজর্ভি কযা েফ েমন। পয়র ঐ কর নতুন িমতোন য়ত পুনযাে নাভজাযী কাম শক্রভ এআ পটেযায এয ভােয়ভ 

কযা মায়ে না। তাযা এআ মকআগুয়রা ম্যানুোমর মনষ্পমি কযয়ছন। 

১৬.৩ যাজাী ভূমভ মপয়য কভ শকতশা/কভ শচাযীয়দয পটেযায ব্যফায়য আমতফাচক ভানমকতাঃ 

মযদ শয়ন মদিা মাে মম, পুঠিো ঈয়জরা ভূমভ মপয়য কভ শকতশা/কভ শচাযীেণ এআ পটেযায ব্যফায়য তযন্ত অন্তমযকতায 

ায়থ কাজ কয়য মায়েন। োজীপুয়যয ঈয়জরা ভূমভ মপগুয়রায়ত কভ শযত কভ শচাযীয়দয তুরনাে তাযা এআ নতুন পটেযায 

ব্যফায়যয মফলয়ে ময়থষ্ট ফেত অয়ছন এফং প্রয়তযয়কআ আ-মভঈয়টন প্রমক্রোয প্রমতটি ধায় তায কাজ কয়য মায়েন, মা 

প্রংায দাফীদায। এছাো যাজাী মজরা প্রায়কয কাম শারয়েয মযকড শরুয়ভয ংমিষ্ট কভ শচাযীেণ দুয়টা পটেযায-

মডএরএভএ  মডঅযঅয প্রকয়েয পটেযায ব্যফায়য াযদী য়ে ঈয়ঠয়ছন। নতুন পটেযায ব্যফায কয়য জনেণয়ক 

মফা প্রদায়নয এআ ঈয়যায়েয মছয়ন যাজাী মজরা প্রায়নয কভ শকতশােয়ণয মনর্তত্ব প্রদায়নয এআ ভূমভকা তযন্ত প্রংনীে।  

১৭.০ a2i (access to information) প্রকয়েয আ-মভঈয়টন কাম শক্রভঃ 

োজীপুয মজরায ঈয়জরা ভূমভ মপ মফয়লত টঙ্গী মযমবমনঈ ায়কশর এফং কাামো ঈয়জরা ভূমভ মপ মযদ শয়ন জানা 

মাে মম, ভূমভ ংোয মফায়ড শয মযমবমনঈ ফায়জয়টয অতাে a2i কর্তশক অয়োমজত আ-মভঈয়টন প্রমক্ষয়ণ এআ দুআ ভূমভ 

মপয়য কভ শকতশােণ ংগ্রণ কয়যয়ছন। কাামো ঈয়জরা ভূমভ মপয়য এম ল্যান্ড জানান, তায়দযয়ক আয়তাভয়ে a2i 

কর্তশক মডয়বরকৃত নতুন পটেযায ব্যফায়যযয মনয়দ শনা প্রদান কযা য়েয়ছ। ঈয়িখ্য, a2i কর্তশক আয়তাভয়ে াযায়দয়য 

মফমবন্ন ঈয়জরাে আ-মভঈয়টন কাম শক্রভ চরভান যয়েয়ছ। a2i এয আ-মভঈয়টন পটেযাযটি মডএরএভএ পটেযায য়ত 

ম্পূণ শবায়ফ পৃথক একটি িাটপযয়ভ বতযী কযা য়েয়ছ। তয়ফ মদিা মাে মম, এআ দুটি পটেযায য়ত মফা প্রদায়নয ধাযণা 

মভাটামুটি একআ। মনয়ম্ন মডএরএভএ  a2i পটেযায মূর বফমষ্টযমূয়য তুরনামূরক মফফযণী ঈয়িি কযা য়রাঃ 

মডএরএভএ পটেযায এয আ-মভঈয়টন কাম শক্রভ a2i এয আ-মভঈয়টন কাম শক্রভ 

(১)  এআ পটেযাযটিয়ত মনজস্ব ডাটায়ফআজ যয়েয়ছ মা য়ত 

স্বেংমক্রেবায়ফ নতুন িমতোন বতযী কযা মাে। 

(১) এআ পটেযাযটি মত মডঅযঅয প্রকয়েয অতাে 

প্রস্তুতকৃত ডাটায়ফআজ ব্যফায কযা য়ে। 

স্বেংমক্রেবায়ফ নতুন িমতোন বতযী কযা মাে  না, তয়ফ 

এটি প্রমক্রোধীন যয়েয়ছ। ফতশভায়ন নাভজাযীকৃত িমতোন 

ম্যানুোমর প্রস্তুত কযা য়ে। 

(২) যকাময মনয়দ শনা নুমােী নতুন নাভজাযী িমতোন 

বতযী কযায ভে িট ম্যা বতযী কযা মাে। 

(২) িট ম্যা বতযীয মকান ব্যফস্থা এিন ম শন্ত ন্তর্ভ শি মনআ। 

(৩)  পটেযাযটি আঈজায মেন্ডমর োে মথামথবায়ফ আ-

মভঈয়টন কাম শক্রভ কযা েফ। 

(৩) পটেযাযটি আঈজায মেন্ডমর োে মথামথবায়ফ আ-

মভঈয়টন কাম শক্রভ কযা েফ। 

(৪) ফায়জট ফযাি মনআ মফধাে পটেযাযটিয়ত এএভএ 

মেটয়ে চালু মনআ। এছাো ব্যাংয়কয ায়থ চুমি না 

থাকাে ময়ভন্ট মেটয়েটি চালু মনআ। 

(৪) এএভএ এফং ময়ভন্ট মেটয়ে দুয়টাআ চালু অয়ছ। 

মফয়লতঃ মফকা যা এয ভােয়ভ অয়ফদনকাযীেণ 

নাভজাযী মপ জভা মদয়ত ায়যন। 

(৫) প্রমতটি মপয় মনজস্ব াব শায যয়েয়ছ। পরবায়ফ 

ফাস্তফােয়নয জন্য আন্টাযয়নট কায়নকন  তমর 

মপয়য ায়থ কায়নমিমবটি প্রয়োজন। 

(৫) ম্পূণ শবায়ফ আন্টাযয়নট এয ভােয়ভ মযচামরত য়ে। 

পরবায়ফ ফাস্তফােয়নয জন্য ঈয়জরা ভূমভ মপ  

মযকড শ রুয়ভ আন্টাযয়নট কায়নকন দযকায। 

(৬) গ্যা ডাটা এয ভস্যা যয়েয়ছ। (৬) গ্যা ডাটা এয ভস্যা যয়েয়ছ। 
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মডএরএভএ পটেযায এয আ-মভঈয়টন কাম শক্রভ a2i এয আ-মভঈয়টন কাম শক্রভ 

(৭) যকাময জমভয তামরকা ন্তর্ভ শি যয়েয়ছ, মমটি ময়ষ্টভ 

য়ত য়টায়ভটিক জানা মাে। 

(৭)  যকাময জমভয তামরকা ন্তর্ভ শি মনআ। 

 

ম শায়রাচনাে মদিা মাে মম, একআ ধযয়নয দুয়টা পটেযায এয কাম শক্রভ চরভান যয়েয়ছ াযা মদয়। a2i এয আ-নাভজাযী 

পটেযাযটি এিন ম শন্ত যীক্ষাধীন ফস্থাে যয়েয়ছ মকননা আ-নাভজাযী কাম শক্রয়ভয ন্যতভ মূর দুয়টা কাজ য়রা 

স্বেংমক্রেবায়ফ নাভজাযী িমতোন  িট ম্যা বতযী মা a2i এয আ-নাভজাযী পটেযায এয ভােয়ভ কযা েফ য়ে না। 

যমদয়ক মডএরএভএ পটেযায এ ব্যফস্থাগুয়রা ন্তর্ভ শি যয়েয়ছ। এছাো য একটি প্রকে মডঅযঅয এয ভােয়ভ মফমবন্ন 

মজরায মযকড শ রুয়ভ মযকড শ মূয়য ডাটায়ফআজ বতযীয কাম শক্রভ চরভান যয়েয়ছ। ঈয়িখ্য, আয়তাপূয়ফ শ মডএরএভএ প্রকয়েয 

ভােয়ভ ডাটায়ফআজ বতযীয কাজ ভাপ্ত য়েয়ছ। 

১৮.০ ভতাভতঃ  

১৮.১  মযদ শয়ন মদিা মাে মম, জুন/২০১৭ ায়র প্রকেটি মল ফায য প্রাে ১ ফছয ৬ ভা মতক্রান্ত য়র যাফমধ 

মডএরএভএ পটেযাযটি পূণ শাঙ্গবায়ফ চালু কযা েফ েমন। পয়র এমডমফ য়ত ১৫৫.৪৭ মকাটি টাকা ঋণ গ্রণ কয়য 

ফাস্তফামেত এ প্রকয়েয জশন য়নকটাআ শূয়ন্যয মকাঠাে। প্রকে গ্রয়ণয য ফাস্তফােনয়ক ফ শামধক গ্রামধকায মদয়ে এয 

ঈয়িি জশয়ন ভূমভ ভন্ত্রণারে  ংমিষ্ট দপ্তয মূয়ক অয়যা ঈয়যােী য়ত য়ফ। 

১৮.২  ভূমভ ভন্ত্রণারয়েয মডমজটার ল্যান্ড ম্যায়নজয়ভন্ট ফাস্তফােয়নয জন্য ভজাতীে প্রকে মমভন মডএরএভএ, মডঅযঅয 

চালু থাকাে একআ কাজ মমভন মযকড শ মূয়য ডাটায়ফআজ বতযী একামধকফায কযা য়ে, মা য়থ শয চে ব্যতীত অয 

মকছু নে। ভজাতীে একামধক প্রকয়েয কাম শক্রয়ভয জন্য ভাঠ ম শায়ে কাম শাফরী সুষ্ঠুবায়ফ র্ম্ামদত োয মযফয়তশ 

জটিরতা সৃমষ্ট য়ে। প্রকে গ্রণকায়র ভজাতীে প্রকয়েয বৈততা মযায়যয রয়ক্ষয ভন্ত্রণারয়েয কাম শকয ঈয়যাে গ্রণ 

কযয়ত য়ফ (নুঃ ১৫.২)।  

১৮.৩  োজীপুয মজরায টঙ্গী যাজস্ব ায়কশর এফং োজীপুয দয ঈয়জরা ভূমভ মপয় নতুন নাভজাযী িমতোয়ন মজাত নং না 

মদোয পয়র দীর্ শমদন মাফৎ মম জটিরতায সৃমষ্ট য়েয়ছ তা মথয়ক ঈিযয়ণয জন্য মফরয়ম্ব মডমজটার জময মযচারনা 

কযা অফিক। ভূমভ ভন্ত্রণারে এ মফলয়ে কাম শকয ঈয়যাে গ্রণ কযয়ফ (নুঃ ১৪.২.৭)। 

১৮.৪  পটেযায ব্যফায কয়য আ-নাভজাযী  নকর যফযায়য কাম শক্রভ মযচারনায জন্য োজীপুয মজরা প্রায়নয 

ঈয়যােী ো প্রয়োজন। ভন্ত্রণারে এ মফলয়ে ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফন (নুঃ ১৪.৩.৩)। 

১৮.৫  োজীপুয মজরা প্রায়কয কাম শারয়েয মযকড শ মকায জানান, তাযা মনয়জযাআ মনয়জয়দয ব্যফস্থানাে মযকড শ রুয়ভয 

মেনাযী ব্যে মভটায়নায মচষ্টা কযয়ছন। তাযা অয়যা জানান মম, মেনাযী নাআ মফধাে প্রকয়েয অতাে যফযাকৃত 

মন্ত্রামত মদয়ে মফা মদয়ত াযয়ছন না। কর মজরা প্রায়কয কাম শারয়ে মযকড শ রুয়ভয মেনাযী ব্যে মভটায়নায জন্য 

মফরয়ম্ব পৃথকবায়ফ থ শ ফযাি কযা প্রয়োজন। ন্যথাে প্রকয়েয অতাে যফযাকৃত এআ কর মন্ত্রামত ব্যফহৃত 

মথয়ক মায়ফ এফং জনেণ মফা য়ত ফমিত য়ফ (নুঃ ১৪.৩.১  নুঃ ১৫.১)। 

১৮.৬  মযদ শয়ন মদিা মাে মম, এট্যঅআ প্রকয়েয ভােয়ভ আ-নাভজাযী কাম শক্রভ য়নক ঈয়জরাে চালু যয়েয়ছ। যমদয়ক 

মডএরএভএ প্রকয়েয ভােয়ভ আ-মভঈয়টয়নয এআ কাজটি মদয়য ৭টি মজরায ৪৬টি ঈয়জরা ভূমভ মপয় কযা 

য়েয়ছ। মডএরএভএ পটেযাযটিয়ত মম কর গুরুত্বপূণ শ কাজ আয়তাভয়ে কযা য়েয়ছ মমভন-য়টায়ভটিক িমতোন 

বতযী, মডমজটার িট ম্যা বতযী  যকাময র্ম্মিয তামরকা বতযী আতযামদ-কাজ মূ এট্যঅআ এয আ-মভঈয়টয়ন 

পটেযায়য ন্তর্ভ শি কযায জন্য আয়তাভয়ে এম ল্যান্ডেণ প্রস্তাফ কয়যয়ছন। থ শাৎ এট্যঅআ কর্তশক পুনযাে এআ কর 

মফলয়েয ডাটায়ফআজ বতযী কয়য আ-মভঈয়টন পটেযায়যয ন্তর্ভ শি কযয়ত য়ফ। প্রকৃতয়ক্ষ মফমবন্ন ভে মবন্ন মবন্ন 

পটেযায মডয়বর কয়য ভগ্র মদয়ক একআ মফায িযাটপয়ভ শ অনা েফ য়ফ না। ভূমভ ভন্ত্রণারে সুমনমদ শষ্ট মকান 
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প্রমৄমি/পটেযায এয ভােয়ভ াযা মদয় মফা প্রদান কযয়ফ তায একটি ভাোয িযান বতযী কযা প্রয়োজন (নুঃ 

১৭.০)।  

১৮.৭ মময়তু নাভজাযী একটি চরভান প্রমক্রো, সুতযাং এয ডাটায়ফআজ বতযীয কাজটিয়ক চরভান যািয়ত য়ফ। শুধুভাি 

একটি ফা দুআটি প্রকয়েয ভােয়ভ একটি মনমদ শষ্ট ভয়েয জন্য মযকড শ েযান কয়য পটেযায বতযী কযা য়র মডটা গ্যা 

বতযী ে। মডমজটার িমতয়ত ভূমভ ব্যফস্থানা কাম শক্রভ পূণ শাঙ্গবায়ফ চালু না ো ম শন্ত মডটা েযান  এনয়কামডং এয 

কাজ ব্যাত যািা প্রয়োজন। ংমিষ্ট ভন্ত্রণারে এআ মফলয়ে ঈযাে গ্রণ কযয়ফন (নুঃ ১৪.২.৫, ১৪.২.৬)। 

১৮.৮ মডএরএভএ প্রকেটি জুন, ২০১৭ ায়র মল য়র যাফমধ ময়ভন্ট এফং এএভএ মেটয়ে চালু েমন। এয়থয়ক 

ধাযণা কযা মাে মম, ংমিষ্ট যকাযী দপ্তয এআ কাজগুয়রায়ক প্রকে ময়ল own কয়যমন। ভূমভ মপ ংক্রান্ত কাম শক্রভ 

তদাযমকয দামেত্ব ভূমভ ংোয মফায়ড শয য়র প্রকেটি গ্রণ কয়যয়ছ ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয। মত ম্প্রমত এআ 

প্রকয়েয কর কাজ ভূমভ ংোয মফায়ড শ স্থানান্তয কযা য়েয়ছ। এয়ত প্রতীেভান ে মম, ংমিষ্ট মফবাে কর্তশক প্রকেটি 

ফাস্তফােন না কযাে এআ কায়জয মকান ownership বতযী েমন। বমফষ্যয়ত প্রকে গ্রণকায়র ভন্ত্রণারয়েয এআ 

মফলেটিয়ত মফয়ল গুরুত্ব মদো প্রয়োজন (নুঃ ১৫.৪  ১৬.১)। 
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সরংরদননং অফ সরটররভন্ট সপ্র, ম্যো নপ্রনন্টং সপ্র এন্ড নপ্রোরযন অফ নডনজটোর ম্যো ীল বক প্রকরেয 

ভামপ্ত মূল্যােন প্রমতয়ফদন 

(ভাপ্তঃজুন ২০১৭) 

 

০১।  প্রকে নাভ : সরংরদননং অফ সরটররভন্ট সপ্র , ম্যো নপ্রনন্টং সপ্র এন্ড নপ্রোরযন  অফ নডনজটোর 

ম্যো ীল বক প্রকে। 

০২। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয 

০৩। প্রামনক ভন্ত্রণারে : ভূমভ ভন্ত্রণারে 

০৪। প্রকয়েয এরাকা : ৯৮, ীদ তোজউনিন আরভদ যণী, সতজোঁ,ঢোকো। 
 

০৫। প্রকয়েয অথ বো ন  : মজমফ। 

০৬। প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে  ব্যেঃ                                                                       (রক্ষ টাকাে) 

নুয়ভামদত ব্যে প্রকৃত ব্যে মযকমেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােন 

মতক্রান্ত 

ব্যে (মূর 

নুয়ভামদত 

ব্যয়েয %) 

মতক্রান্ত 

ভে (মূর 

নুয়ভামদত 

ভয়েয %) 

মূর ১ভ  

ংয়ামধত 

মূর ১ভ ংয়ামধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৮০০.০০ ১৯৯৩.০০ ১৭৪৪.১০ জুরাআ ২০১০ 

য়ত জুন ২০১৪ 

জুরাআ ২০১০ 

য়ত জুন 

২০১৭ 

জুরাআ,২০১০ 

য়ত জুন ২০১৭ 

-৩৫% 

(প্রো ) 

৭৫% 

 

০৭। ংেমবমিক গ্রেমতঃ  

Items of work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation 

(±)  

Financial  Physical  

(Quantity) 

Financial  Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

(A) Revenue Components: 

(1) Pay and Allowances: 

Pay of officers Person 
3.78 1 0.37 1  

- 

Pay of establishment Staff 
Person 

4.71 
3 

0.00 
- - 

Allowances 
Person 

7.65  
4 

0.25 
1 - 

Sub-Total of Pay and 

Allowances 

 
16.14 

 
0.62 

  

(2) Supplies and Services: 

Customs Duty/VAT 
Lump 

Sum 

15.00  Lump 

Sum 

0.00 
Lump 

Sum 

- 

Postage Stamps/ Courier 

Service  
Lump 

Sum 

0.10  Lump 

Sum 

0.00 
Lump 

Sum 

- 

Telephone/Mobile Phone and 

Internet  
Lump 

Sum 

12.10  Lump 

Sum 

10.22 
Lump 

Sum 

- 

Fax 
Lump 

Sum 

0.10  Lump 

Sum 

0.00 
Lump 

Sum 

- 

Vehicle Registration  
Lump 1.00 Lump 

0.00 
Lump 

- 
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Items of work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation 

(±)  

Financial  Physical  

(Quantity) 

Financial  Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

Sum Sum Sum 

Electricity   Lump 

Sum 

-    
Lump 

Sum 

0.00 
Lump 

Sum 

- 

Gas & Fuel Lump 

Sum 

1.00 
Lump 

Sum 

0.18 
Lump 

Sum 

- 

Petrol and Lubricant Lump 

Sum 

2.00  
Lump 

Sum 

0.00 
Lump 

Sum 

- 

Insurance/Bank Charges  Lump 

Sum 

20.00  
Lump 

Sum 

1.46 
Lump 

Sum 

- 

Stationery, Seal and Stamps  
Lump 

Sum 

8.00  Lump 

Sum 

4.77 
Lump 

Sum 

- 

Books and Magazines 
Lump 

Sum 

0.10  Lump 

Sum 

0.05 
Lump 

Sum 

- 

Publicity & Advertisement  
Lump 

Sum 

10.00 Lump 

Sum 

9.81 
Lump 

Sum 

- 

Training and Study 

Tour(Overseas & In-Country) 
Person 

61.25  15  32.99 133 

[24(Overs

eas)+109(

Local)] 

5 

person15(fif

teen) 

persons' 

foreign 

training/stud

y tour was 

approved in 

the second 

revised 

DPP. 

Additional 

9(nine) 

persons' 

foreign 

training has 

been 

conducted as 

related 

services of 

the procured 

equipment, 

i.e. 1(one) 

set of Bi-

Colour 

Offset 

Printing 
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Items of work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation 

(±)  

Financial  Physical  

(Quantity) 

Financial  Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

Press with 

Computer to 

Plate (CtP) 

and  2(two) 

sets of 

Flatbed 

Scanner 

with its 

realted 

accessories 

for the Map 

Printing 

Press  of 

DLR&S 

which are 

imported  

from 

Germany 

through 

International 

Open 

Tendering 

Method. 

No local 

training was 

approved in 

the latest 

revised 

DPP. But 

109(one 

hundred and 

nine) 

persons' 

local 

training has 

been 

conducted as 

related 

services of 

the procured 

equipment 

& Software, 

i.e. Bi-

Colour 

Offset 

Printing 

Press with 

Computer to 
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Items of work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation 

(±)  

Financial  Physical  

(Quantity) 

Financial  Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

Plate(CtP) 

and  Flatbed 

Scanner, 

Electronic 

Total 

Station(ETS

), Cadastral 

Map Data 

Processing 

Software, 

GIS Data 

base 

Managemen

t  Software, 

etc. 

Seminar, Conference and 

Workshop 
- - - 

- 
- 

- 

Entertainment  
Lump 

Sum 

1.50 Lump 

Sum 

0.74 
Lump 

Sum 

- 

Consumables 
Lump 

Sum 

8.00  Lump 

Sum 

6.54 
Lump 

Sum 

- 

Raw materials and Spares Lump 

Sum 

146.23  Lump 

Sum 

139.66 
Lump 

Sum 

- 

Cleaning Lump 

Sum 

0.10  Lump 

Sum 

0.05 
Lump 

Sum 

- 

Honararium Lump 

Sum 

5.00  Lump 

Sum 

4.28 
Lump 

Sum 

- 

Photocopying Lump 

Sum 

1.40  Lump 

Sum 

1.32 
Lump 

Sum 

- 

Computer Accessories Lump 

Sum 

3.00  Lump 

Sum 

0.62 
Lump 

Sum 

- 

Monitoring and Evaluation Lump 

Sum 

1.00  Lump 

Sum 

0.00 
Lump 

Sum 

- 

Hired Charge Lump 

Sum 

1.00  Lump 

Sum 

0.00 
Lump 

Sum 

- 

Other expenses Lump 

Sum 

10.00 Lump 

Sum 

8.94 
Lump 

Sum 

- 

Sub-Total of Supplies and Services 307.88 
 221.63   

(3) Repair, Maintenance and Rehabilitation: 
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Items of work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation 

(±)  

Financial  Physical  

(Quantity) 

Financial  Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

Motor Vehicles  
Lump 

Sum 

1.00  Lump 

Sum 

0.00 
Lump 

Sum 

- 

Furniture  
Lump 

Sum 

0.50  Lump 

Sum 

0.00 
Lump 

Sum 

- 

Computer & Office 

Equipment   
Lump 

Sum 

2.00  Lump 

Sum 

0.25 
Lump 

Sum 

- 

Machineries &  Equipment  
Lump 

Sum 

6.00  Lump 

Sum 

0.25 
Lump 

Sum 

- 

Other Repairs and 

Maintenance 

Lump 

Sum 

16.00  Lump 

Sum 

13.87 
Lump 

Sum 

- 

Sub-Total of Repair, Maintenance and 

Rehabilitation 
25.50 

 14.37   

Sub-total(Revenue component) 349.52  236.62   

(B) Capital component: 

Acquisition/Procurement of Assets: 

(1) Motor Vehicles:  

Double Cabin Pick-Up Van) 
No. 

55.00 01 45.91 01 - 

Sub-Total of Motor Vehicles  
55.00  45.91   

(2) Purchase of Equipment and Accessories: 

(a) High powered Laser 

Printer with its related 

accessories(UPS, Voltage 

Stabilizer etc.) for 

Khatian printing. 

No. 90.89 
50 90.89 50 - 

(b) High Precision  Flat-bed 

Scanner with its related 

accessories(UPS, Voltage 

Stabilizer etc.)for Map 

scanning. 

Set 
120.00 

 

02 105.02 02 - 

(c) Electronic Total Station 

with its related accessories for 

Digital Map preparation. 

No. 219.16 
30 193.06 30 - 

(d) Map Copier with its related 

accessories(UPS, Voltage 

Stabilizer etc.) for Map 

printing. 

No. 15.99 
02 15.99 02 - 

(e) High Precision Plotter with 

accessories (UPS,Voltage 

Stabilizer etc.) for Map 

No. 18.00 
02 12.93 02 - 
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Items of work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation 

(±)  

Financial  Physical  

(Quantity) 

Financial  Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

printing. 

(f) Bi-Colour Modern Offset 

Map Printing Press with  

Computer to Plate(CtP) 

including installation, 

operartion & skill-level 

training. 

Set 741.25 
01 741.25 01 - 

(g) Purchase of other 

equipment & accessories. 

Lump 

Sum 

6.69 Lump 

Sum 

6.38 
Lump 

Sum 

- 

(h) Establishment of 

Networking System  

Lump 

Sum 

8.49 Lump 

Sum 

7.24 
Lump 

Sum 

- 

Sub-Total of Purchase of Equipment 

and Accessories 

1220.47  1172.76  
 

(3) Computer and Spares: 

(a) Server including other 

accessories (UPS, Voltage 

Stabilizer etc.) 

No. 90.00 
05 90.84 05 - 

(b) Personal Computer(Work 

Station) including other 

accessories(UPS, Voltage 

Stabilizer etc.) for Map data 

processing 

No. 12.00 
08 11.18 07 Due to the 

shortage of 

estimated 

cost for this 

specific item 

in the latest 

revised 

DPP, 

07(seven) 

Workstation

s have been 

procured 

instead of 

08(eight) 

Workstation

s according 

to the 

recommenda

tions of 

TEC. 

(c) Personal Computer 

(Normal) including other 

accessories (UPS, Voltage 

Stabilizer etc.) for Khatian 

data entry 

No. 26.00 
38 25.62 37 Do 
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Items of work 

(as per PP) 

Unit Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation 

(±)  

Financial  Physical  

(Quantity) 

Financial  Physical 

(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 7 

(d) Spares[CD/DVD ROM 

Drive, CD/DVD Writer (Data/ 

Audio), Hard Disk,Pen 

Drive,Mother Board etc.]  

Lump 

Sum 

2.00 Lump 

Sum 

0.96 
Lump 

Sum 

- 

 

 

 

 

Sub-Total of Computer and Spares 130.00  
128.60 

 
 

(4) Computer Software: 

(a) Purchase of Computer 

Software including 

Original Operating 

Systems, RDBMS, 

AntiVirus Software, 

Cadastral Map Data 

Processing Software, 

Customized Software,  

etc. 

No./ 

Pack. 

60.00 
18 58.75 18 - 

 

০৮।  কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ  

 

 প্রকে মযদ শন  PCR ম শায়রাচনা কয়য মদিা মাে মম,  প্রকয়েয অতাে ফোস্তফো রনয জন্য ননধ বোনযত মকান কাজ 

ভাপ্ত মনআ। 

 

০৯।   প্রকে গ্রয়ণয টভূমভ, ঈয়িি  মূর কাম শক্রভ: 

 
 

৯.১ প্রকয়েয টভূমভঃ  

 
 

ভূনভ জনয অনধদিরযয সরটররভন্ট সপ্র এফং ম্যো নপ্রনন্টং সপ্র দুটিয production Capacity বৃনিকযরণয ররেয 

কনত  মন্ত্রোনত ক্রর য জন্য ম্পূণ ব নজনফ অথ বো রন সভোট ১৮.০০ সকোটি টোকো প্রোক্কনরত ব্যর  জুরোই ২০১০ সথরক জুন ২০১৪ 

ম বন্ত ফোস্তফো ন সভ োরদ আররোচয প্রকেটি অনুরভোনদত  । যফতীরত ব্য  ২.১৫ সকোটি টোকো বৃনি এফং সভ োদ ০১ ফছয বৃনি 

করয প্রকেটিয ১ভ ংরোধন েত ১৭-০২-২০১৫ তোনযরে ভোননী  নযকেনো ভন্ত্রী কর্তবক অনুরভোনদত র রছ। এেরণ, প্রকরেয 

অনুরভোনদত ১ভ ংরোনধত সভোট ব্য  অনযফনতবত সযরে নফনবন্ন অংরেয োশ্র কৃত অরথ ব ETS( Electronic Total 

Station) নোভক মন্ত্রটিয ংখ্যো ১০টি বৃনি, GIS Software এয ংখ্যো ২টি বৃনি, ১টি ডোফর সকনফন নক-আ ক্রর য 

জন্য এ অংরেয ব্য  ১৫.০০ রে টোকো বৃনি, সফতন-বোতো অংরেয ব্য  ৫.০০ রে টোকো বৃনি, ননড/বযোট অংরেয অথ বনননতক 

সকোড ংরোধন এফং প্রকরেয সভ োদ ২ ফছয বৃনি করয  জন্য প্রকেটিয ২  ংরোধনী র রছ। 
 

৯.২ প্রকয়েয ঈয়িিঃ  

 আদৄননক মন্ত্রোনত ংগ্ররয ভোধ্যরভ সরটররভন্ট সপ্ররক নিোরীকযরণয জন্য আদৄননক মন্ত্রোনতয 

ংগ্ররয ভোধ্যরভ পুনিভূত ৩২.০০ রে েনত োন (১ টি েনত োন=১০ কন) মুদ্যণ কযো; 

 আদৄননক মন্ত্রোনত ংগ্ররয ভোধ্যরভ ম্যো মুদ্রণ সপ্ররয নফদ্যভোন মুদ্রণ েভতো নিোরী করয এ প্রকরেয 

আতো  পুনিভূত ৩৬.০০ োজোয সভৌজো ম্যো নট (১টি সভৌজো ম্যো নট=১০০ কন) মুদ্রণ কযো; এফং 

 ফোংরোরদরয নফনবন্ন এরোকোয নডনজটোর সভৌজোম্যো প্রস্তুত কযোয জন্য আদৄননক জনয মন্ত্রোনত এফং 

পট যোয ংগ্র কযো। 

 

৯.৩ প্রকয়েয মূর কাম শক্রভ :  

১। সরটররভন্ট সপ্ররয মুদ্রন েভতো বৃনিয জন্য মন্ত্রোনত ক্র   পট যোয ক্র ; 

২। ম্যো নপ্রনন্টং সপ্ররয মুদ্রন েভতো বৃনিয জন্য মন্ত্রোনত ক্র   পট যোয ক্য ; 
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৩। কনিউটোয ক্র ; 

৪। ইটিএ সভনন ক্র  

 

১০।  প্রকে নুয়ভাদন  ংয়াধনঃ   ১৫ নভেম্বর ২০১০ সাভে এ প্রকভের মূে ডিডিডি নুরভাডদি হয়। তৎভপ্রডিভত 

২২.০৩.২০১১ ডি: িাডেরে প্রকেটি জুোই ২০১০ হভত জুন ২০১৪ মেয়াভে ১৮০০.০০ েি টাকা প্রাক্কডেত ব্যভয়র সম্বডেত 

প্রকভের প্রশাসডনক নুরভাদন  জারী করা হয়। েফিীরি বাস্তবতার ডনডরভে  োননীয় িডরকেনা েন্ত্রী কর্তকৃ 

১৭.০২.২০১৫ িাডেরে ১ে সংভ াডিত ডিডিডি ১৯৯৩.০০ েি টাকা ব্যয়সহ নুরভাডদি হয়।  

 

১১।  মডমম রক্ষযভািা, এমডম/অযমডম ফযাি, ফমুমি  ব্যে ংক্রান্ত তথ্যঃ (১ভ ংরোনধত) 

 

অথ বফছয মূর নডনন অনুমো ী প্ররেনত 

ফযোরিয নযভোণ 

ফ বরল নডনন অনুমো ী 

প্ররেনত ফযোরিয নযভোণ 

প্রকৃত ফযোি প্রকৃত ব্য  

২০১০-১১ ২২৮.৪৩  ২২৮.০০  ২২৮.০০ ১৫১.১৪ 

২০১১-১২ ৬৪০.৯৯ ২০৯.০০  ২০৯.০০ ১০২.১৪ 

২০১২-১৩ ৭৫০.৭৩ ৬৪.৮২  ৬৪.৮২ ৫১.৪১ 

২০১৩-১৪ ১৪৯.৮৬   ৭০.০০  ৭০.০০ ৫৪.৮৬ 

২০১৪-১৫ ০.০০ ৯৭৫.০০  ৮৯৫.০০ ৮০৫.৭৭ 

২০১৫-১৬ ০.০০ ৩০০.০০  ২৮৪.০০ ২০৮.৩০ 

২০১৬-১৭ ০.০০ ৩৪৭.০০  ৩৪৭.০০ ৩২৫.১১ 

সভোট ১৭৭০.০১   ১৬৯৮.৭৩ 

 

১২।  প্রকে মযচারক ংক্রান্ত তথ্যামদঃ 

 

ক্র: 

নং 
প্রকে মযচারয়কয নাভ  দফী পূণ শকারীন িন্ডকারীন 

দামেত্ব ারয়নয মভোদ 

মমােদায়নয 

তামযি 

ব্যমতয তামযি 

০১. চন্দ্রনাথ ফাক, মযচারক (ভূমভ 

মযকড শ),ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয 
- মতমযি দামেত্ব ২০/১২/২০১০ ১৯/০৭/২০১১ 

০২. মৃত ফাকে, মযচারক (ভূমভ মযকড শ), 

মযকড শ),ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয 
- মতমযি দামেত্ব ১৯/০৭/২০১১ ১১/১০/২০১২ 

০৩. সভোোঃ আরনো োয সোরন , মযচারক 

(ভূমভ মযকড শ),ভূমভ মযকড শ  জময 

মধদপ্তয 

- মতমযি দামেত্ব ১২/১০/২০১২ ৩০/০৬/২০১৭ 

 

১৩।  প্রকে মযদ শনঃ ভোি প্রকেটি মযদ শনকায়র মদিা মাে মম, প্রকেটি মজমফ থ শােয়ন ফাস্তফােন য়েয়ছ।  

 

 সরটররভন্ট সপ্ররয জন্য ক্র কৃত ১০০টি কনিউটোয  ১টি পট যোয এয ভরধ্য ২০টি কনিউটোয  

পট যোযটি চরভোন আরছ। প্রকয়েয মধয়ন ক্রেকৃত কমর্ম্ঈগুয়রায মভোদ ০৩ ফছয মছর। এ কাযয়ণ ৮০ টি 

কমর্ম্ঈটায ভে ঈিীণ শ োয কাযয়ণ য়কয়জা ফস্াে িমতোন মপ্রমন্টং মপ্রয়য মোযরুয়ভ ংযমক্ষত অয়ছ।  

 এ প্রকয়েয অতাে ক্রেকৃত মন্ত্রামতয ভয়ে  ৩০টি আটিএ মভমন মথামথবায়ফ মধদপ্তয়যয মোযরুয়ভ 

ংযমক্ষত এফং মযমজষ্টায়য মযকড শকৃত ফস্াে াো মাে। 

 ম্যা মপ্রমন্টং মপ্রয়য জন্য ক্রেকৃত মন্ত্রামতমূ মথা- ম্যা েযানায, ম্যা কমোয, িটায, অধুমনক পয়ট 

ম্যা মপ্রমন্টং মন্ত্রামত   ন্যান্য এয়সমযজ স্ামত মনটেশাক ময়েভ ঠিকবায়ফ ব্যফহৃত য়ে  ংযমক্ষত 

অয়ছ।  
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১৪।  ংেমবমিক ফাস্তফােন গ্রেমতঃ   

 

১৪.১  যাভ শক মফাঃ এ প্রকয়ে মকান যাভ শক মফা প্রয়োজন ে নাআ মফধাে মডমময়ত এ ংয়েয ংস্থান মছর না।  

১৪.২ অনুামঙ্গক/মফমফধ ব্যে: এ প্রকয়েয মডমম বতযী কায়র ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয কর্তশক প্রকে গ্রয়ণয পূয়ফ শ 

ক্রেকৃত মন্ত্রামত কামযেময মদক মন্ত্রামত ংগ্র কায়র যকায কর্তশক মনধ শামযত মফমবন্ন ব্যে মথা- মমড বযাট আতযামদ, ংগৃীত 

মন্ত্রামতয মনমদ শষ্ট মেমমপয়কন নুমােী মনধ শামযত বফদুযমতক ংয়মাে, এয়সমযজ,  প্রমক্ষণ, মনটেশামকং আতযামদ ব্যে 

মনধ শামযত প্রকে ব্যয়েয ভয়ে ীভাফি মযয়ি শুধুভাি ব্যে ফযায়িয িায়ত মযফতশন এয়ন র্ম্ন্ন কযা য়েয়ছ।  এ কর কাযয়ণ 

প্রকেটি ২ে ংয়াধন কযা ে।  

 

১৫। প্রকয়েয ঈয়িি জশনঃ 

মযকমেত মজশত 

ক) আদৄননক মন্ত্রোনত ংগ্ররয ভোধ্যরভ সরটররভন্ট 

সপ্ররক নিোরীকযরণয জন্য আদৄননক মন্ত্রোনতয 

ংগ্ররয ভোধ্যরভ পুনিভূত ৩২.০০ রে েনত োন (১ টি 

েনত োন=১০ কন) মুদ্রণ কযো; 

 

ক) ৩২ রে পুনিভূত েনত োন নপ্রন্ট কযরণয ররেয ৩টি 

ভধ্যভ সযরিয োব বোয ৩৭টি ব্যনিেত কনিউটোয ১টি উচ্চ 

েভতো িন্ন সরজোয নপ্রন্টোয ংগ্ররয ভোধ্যরভ প্রনতটি 

১০ কন মুদ্ররনয ভোধ্যরভ ৩২ রে পুনিভূত েনত োন 

নপ্রন্ট ফতবভোন েনত োনমূ নপ্রন্ট কযো রে। (মজশত 

য়েয়ছ)।  

ে) আদৄননক মন্ত্রোনত ংগ্ররয ভোধ্যরভ ম্যো মুদ্রণ সপ্ররয 

নফদ্যভোন মুদ্রণ েভতো নিোরী করয এ প্রকরেয আতো  

পুনিভূত ৩৬.০০ োজোয সভৌজো ম্যো নট (১টি সভৌজো ম্যো 

নট=১০০ কন) মুদ্রণ কযো; 

ি) ম্যো নপ্রনন্টং সপ্ররয জন্য ফোর োকোরোয অতযোদৄননক 

কনিউটোয সেট (CtP) ক্র   নযচোরনোয জন্য 

প্রর োজনী  পট যোয এয অন্তবভূনি এফং কভ বকতবো 

কভ বচোযীরদয প্রনেরণয ভোধ্যরভ পুনিভূত ৩৬০০০ োজোয 

সভৌজো ম্যোনট (১ সভৌজো ম্যোনট=১০০ কন) মুদ্রন 

িন্ন কযো র রছ অনধকন্ত সদরয নফনবন্ন স্োরন চরভোন 

জনযর সভৌজো ম্যো মূ মুদ্রণ কযো রে। (মজশত 

য়েয়ছ)। 

ে) ফাংরায়দয়য মফমবন্ন িয়রয জন্য নডনজটোর 

সভৌজোম্যো ততযীয জন্য আদৄননক মন্ত্রোনত  পট যোয 

ক্র  

 

এ রয়ক্ষয ৩০মট আটিএ মভমন, ১টি াব শায, ৩টি োকশ 

মেন, ১০টি কযাডাোর ম্যা ডাটা প্রয়মং 

পটেযায, ৪টি মজঅআএ ডাটা মফ, ম্যায়নজয়ভন্ট 

পটেযায, ২টি আনয়জি িটায এফং ১টি ডাফর মকমফন 

মকঅ বযান ংগ্র কযা য়েয়ছ। এছাো এ 

মভমনগুয়রা চারনায জন্য মধদপ্তয়য ১০৯ জন ব্যমিয়ক 

প্রমক্ষণ মদো য়েয়ছ। (মজশত য়েয়ছ)। মদয়য মফমবন্ন 

িয়র চরভান জমযয় এ কর প্রমমক্ষত জনফর 

জমযয়য অধুমনক মন্ত্রামত ব্যফায কয়য মডমজটার 

িমতয়ত জময কাম শ মযচারনা কযয়ছ। 
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প্রকে ংনিষ্ট নচিোফরীোঃ 

 

  

 

 

 

সরটরম্যোন্ট সপ্ররয োব বোয  

 

১৬।  ঈয়িি মজশত না য়ে থাকয়র তায কাযনঃ এ প্রকয়েয  ম্পূণ শ ফা নমজশত মকান ঈয়িি  মনআ। 

 

১৭।  অআএভআমড’য ভতাভত:  

 

১৭.১ 

 

 

 

১৭.২ 

প্রকেটিয ভোি মূল্যো ন প্রনতরফদন প্রোনিয সপ্রনেরত েত ০৯ সরেম্বয ২০১৮ তোনযরে নযদ বনকোরর ভূনভ 

সযকড ব    জনয অনধদিরযয দোন ত্ব প্রোি কভ বকতবো জনোফ োঙ্ক সেয  ংনিষ্ট ব্যনিেণ উনিত 

নছররন। এছোড়ো প্রতযোন ংিো ভূনভ সযকড ব  জনয অনধদিরযয উধ্বতবন কর্তবে প্রকে ফোস্তফো ন  

ভননটনযং োরথ ংনিষ্ট ব্যনিফে ব উনিত নছররন। অনধদিরযয ভোনযচোরক এয ভতোভত রত জোনো মো  সম, 

নজনফ অথ বো রন এ প্রকেটি ফোস্তফো রনয পরর একনদরক সমভন পুনিভূত ৩২ রে েনত োন মূ এফং ৩৬ 

োজোয সভৌজোম্যো এফং চরভোন জনযরয েনত োন  সভৌজোম্যো নপ্ররন্টয পরর ফতবভোরন আয সকোন ব্যোকরে 

নোই। 

 এছোড়ো অনধদিয  সরটররভন্ট সপ্র  ম্যো নপ্রনন্টং সপ্ররয ১০৯ জন কভ বকতবো কভ বচোযীরক স্োনী বোরফ 

একর আদৄননক মন্ত্রোনত নযচোরনোয প্রনেণ প্রদোন কযোরত অনধদিরযয োনফ বক জনফররয েভতো বৃনি 
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১৭.৩ 

 

 

 ১৭.৪ 

 

 

 

১৭.৫ 

 

 

১৭.৬ 

 

১৭.৭ 

 

 

১৭.৮ 

সর রছ। এ প্রকরেয ভোধ্যরভ প্রকে ংনিষ্ট নফলর  ৫ জন কভ বকতবো নেোপয এফং ১৯ জন কভ বকতবো 

তফরদনক প্রনেণ গ্রণ করযরছন। ংগৃীত মন্ত্রোনত মথোমথবোরফ ংযনেত ব্যফহৃত র  আরছ। 

 

 ংগৃীত ডোফর সকনফন নকআ বযোনটি ম্যো নপ্রনন্টং সপ্র  সরটরম্যোন্ট নপ্রনন্টং সপ্ররয ভোরোভোর ফরনয 

কোরজ ব্যফহৃত  ো  প্রকোনত েনত োন  ম্যোরয যফযোরয সেরি ভোন ফজো  যোেো ম্ভফ রে। রফো বনয 

এ কর েনত োন  ম্যোরয চূড়োন্ত ব্যফোযকোযী জনোধোযণ ভোন ম্মত সফো সর  আরছ।  

 

 প্রকরেয নডননরত উরেনেত কোম বক্রভ এফং ননআয ম বোররোচনো  সদেো মো  সম, অন্যোন্য প্রকরেয ভরতোই এ 

প্রকরেয নডনন প্রণ নকোরর মন্ত্রোনত ংগ্ররয নফনবন্ন স্তরযয জন্য ব্যন ত ম্ভোব্য ভ  ঠিকবোরফ পূফ বোনুভোন 

কযো  নন। এ কোযসণ প্রকে অনুরভোদরনয রয প্রকৃত কোজ আযম্ভ কযো নফরম্ব র রছ। সকোন সকোন সেরি 

প্রোথনভকবোরফ শুরু কযরর এ নফলরম মথোমথ কোনযেনয জ্ঞোন অনধদিরযয জনফররয নো থোকোয কোযরণ 

কভ বনযকেনো প্রণ রন নকছুটো ভ  নফরম্ফ র রছ। 

 

 ম বোররোচনো  সদেো মো  সম, মূর নডনন ব্য  ১৮০০.০০ রে টোকো ধযো র নছর যফতীরত এই ব্য  বৃনি করয 

১৯৯৩.০০ রে টোকো অনুরভোদন কযো র রছ নকন্তু প্রকেটিয প্রকৃত েযচ ১৭৪৪.১০ রে টোকো র রছ। এরত 

প্রতী ভোন   মূর নডনন ব্য  ঠিক নছর। যফতীরত সম কোযরণ ব্য  বৃনি অনুরভোদন কযো র নছর তো ঠিক 

নছর নো। 

 

 এ প্রকরেয সকোন অনডট িন্ন  নন ভরভ ব সদেো মোরে। ভূনভ ভন্ত্রণোরর য ননজস্ব অনডট সর যর রছ। প্রকে 

কর্তবে কর্তবক এ প্রকরেয অনডট কযরণয সকোন উরদ্যোে ংযনেত ননথ রি সদেো মো নন। 

 

প্রকরেয ভোধ্যসভ অনজবত মন্ত্রোং  নকআ বযোনটি প্রকে রত অনধদিরযয অনুকূরর স্তোন্তয কযো র রছ ভরভ ব 

সদেো মো । নকন্তু যফতীরত এ কর মন্ত্রোনতয নফলর  জনপ্রোন ভন্ত্রণোরর য ভোধ্যরভ মথোমথ প্রনক্র ো গ্ররণ 

সকোন নফল  নযদ বনকোরর দৃনষ্টরেোচয  নন।   

 

 প্রকরেয োশ্র কৃত অথ ব ২৪৮.৯০ রে টোকো অথ বনফবোরেয অনুকূরর মথোমথবোরফ জভোকযণ র রছ নকনো তো 

নযদ বনকোরর দৃনষ্টরেোচয  নন। 

 

 

১৮।  অআএভআমড’য  সুামযভারাঃ 

 

১৮.১ বনফষ্যরত প্রকে গ্রণ  ফোস্তফো রন ভূনভ ভন্ত্রণোর রক প্রকে দনরর ততযী কযোয ভ  প্রকরেয োরথ ংনিষ্ট 

কোনযেনয নফল  প্রনত জোে দৃনষ্ট যোেো প্রর োজন। 

১৮.২ প্রকরেয নি োনযং কনভটিয েঠন  প্রকরেয ফোস্তফো ন কনভটি েঠন এফং এ কর কনভটিয নন নভত বো 

অনুষ্ঠোন  কনভটি মূরয নিোন্ত ঠিকবোরফ ম বোররোচনো  ফোস্তফো ন কযোয নফলর  ভূনভ ভন্ত্রণোরর য উযুি 

কর্তবে কর্তবক নন নভত ভননটনযং কযরণয নফলর  ভূনভ ভন্ত্রণোর রক রচষ্ট থোকরত রফ। 

 

১৮.৩   ভূনভ ভন্ত্রণোরর য ননজস্ব অনডট সর যর রছ। এ প্রকরেয সকোন অনডট িন্ন  নন ভরভ ব সদেো মোরে। 

বনফষ্যরত ভূনভ ভন্ত্রণোরর য ননজস্ব অনডট টিভ কর্তবক প্রকরেয ফোৎনযক অনডট কোম বক্রভ গ্রন এফং যকোরযয 

ননধ বোনযত অনডট নফবোে কর্তবক প্রকে মূ অনডট কযরণয নফলর  ভূনভ ভন্ত্রণোর রক প্রর োজনী  ব্যফস্ো গ্রণ 

কযরত রফ। 

 

১৮.৪ প্রকরেয ভোধ্যরভ অনজবত মন্ত্রোং  নকআ বযোন মথোমথ প্রনক্র োয ভোধ্যরভ ভূনভ সযকড ব  জনয অনধদিরয 

টিএন্ডনড অন্তবভূি কযরণয প্রর োজনী  ব্যফস্ো গ্রণ অথফো আইনোনুেবোরফ প্রনক্র োটি িন্ন কযোয মথোমথ 

ব্যফিো গ্রন কযো সমরত োরয। 

১৮.৫ প্রকরেয োশ্র কৃত অথ ব অথ বনফবোরে অনুকূরর মথোমথবোরফ সপযত প্রদোরনয নফলর  কোম বক্রভ গ্রণ কযো প্রর োজন। 

 

১৮.৬ উনযউি সুোনযভোরোয নবনিরত কোম বক্রভ গ্রন কযত আেোভী ০১ (এক) ভোরয ভরধ্য আইএভইনডরক অফনত 

কযরত রফ। 
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সরংরদননং এযোকর টু ল্যোন্ড এযোন্ড প্রোটি ব যোইট পয অর নটিরজন  অফ ফোংরোরদ ীল বক প্রকরেয  

ভাপ্ত মূল্যােন প্রমতয়ফদন 

(ভাপ্তঃ জুন ২০১৭) 

 

০১।  প্রকে নাভ : সরংরদননং এযো কর টু ল্যোন্ড এযোন্ড প্রোটি ব যো ইট পয অর নটিরজন  

অফ ফোংরোরদ ীল বক প্রকে। 

০২। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : ভূমভ মযকড শ  জময মধপ্তয 

০৩। প্রামনক ভন্ত্রণারে : ভূমভ ভন্ত্রণারে 

০৪। প্রকয়েয এরাকা : জাভারপুয মজরায দয ঈয়জরা, ফযগুনায মজরায অভতরী ঈয়জরা  

যাজাীয মজরায মভানপুয ঈয়জরা। 
 

০৫। প্রকয়েয অথ বো ন  :         মজমফ এফং নুদান (আঈ) 

 

০৬। প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে  ব্যেঃ  

(রক্ষ টাকাে) 

নুয়ভামদত ব্যে প্রকৃত ব্যে মযকমেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােন 

মতক্রান্ত 

ব্যে (মূর 

নুয়ভামদত 

ব্যয়েয %) 

মতক্রান্ত 

ভে (মূর 

নুয়ভামদত 

ভয়েয %) 

মূর ১ভ  

ংয়ামধত 

মূর ১ভ 

ংয়ামধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০৬৬৩.৩০ ১০৬৪২.৯১ ৯৬৫১.২১ অরটোফয, 

২০১১ রত 

জুন ২০১৫ 

য়িাফয, 

২০১১ য়ত 

জুন ২০১৭ 

য়িাফয,২০১১ 

য়ত জুন ২০১৭ 

(মপব্রুোযী 

২০১৪ য়ত 

প্রকয়েয কাজ 

শুরু য়ে জুন 

২০১৭ মত মল 

য়েয়ছ। 

-.২০% ১৩% 

৭। ংেমবমিক গ্রেমত (আনথ বক) 

Items of work  Target (as per PP) Actual Progress Reasons for 

deviation (±)  

(As Per Latest 

Approved 

TAPP) 

Unit Financial  Physical  

(Quantity) 

Financial  Physical 

(Quantity) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Pay of Officers Nos. 11.45  01  0.00 1 Paid from 

rev. budget 
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Pay of  Project  

Support Staff 

Nos. 15.53  07 0.00 Nil Project 

Support Staff 

was 

provided by 

EU. 

Finally Total 

amount of 

Tk. 54.35 

(Including 

pay of 

Officers) lakh 

was 

surrendered 

during 

revised 

budget.  

Dearness 

Allowance 

Nos. 0.00  0 0.00 Nil 

House rent 

allowance 

Nos. 15.18  08 0.00 Nil 

Rest and 

Recreation 

Allowance 

Nos. 0.75  01 0.00 Nil 

Festival bonus 

allowances 

Nos. 4.38  08 0.00 Nil 

Medical 

allowance 
 

Nos. 2.16  08 0.00 Nil 

Entertainment 

allowance 

Nos. 0.90  01 0.00 Nil 

Charge and 

Deputaion 

allowance 

Nos. 2.68  01 0.00 Nil 

Daily Allowance Nos. 0.00  07 0.00 Nil 

Tiffin allowance Nos. 0.38  07 0.00 Nil 

Convence 

allowance 

Nos. 0.38  07 0.00 Nil 

Education 

allowance 

Nos. 0.38  08 0.00 Nil 

Mobile Phone 

allowance 

Nos. 0.18  01 0.00 Nil 

Travel expenses mms 12.00    66 10.00     66  

Contingency &  

Eshtablishment 

mms 500.00  18 500.00 

 

18  

Office Rent mms 14.00  18 10.00 18  

Postage 

stamps/Courier 

services 

mms 6.10  66 6.00 66  

Telephone/ 

Mobile 

 Phone and 

Internet  

mms 12.41  66 12.41   

 66 

 

Fax Lumpsum   3.00  Lumpsum 3.00 Lumpsum  

Vehicle  

Registration 

Lumpsum 3.00 Lumpsum 

 

3.00 Lumpsum  
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Research & 

information  

Expenses 

lumpsum  100.00   lumpsum 100.00 

 

 lumpsum  

Book and 

periodical 

Lumpsu

m 

2.50  Lumpsum 2.50 Lumpsum  

Public 

awareness and 

 education (NSA 

contract) 

lumpsum 200.00  lumpsum 200.00 lumpsum  

a) Training and  

     Study Tour 

Lumpsu

m 

275.00  Lumpsum 272.00 Lumpsum  

b)  Training 

(Local) 

Lumpsu

m 

14.00  Lumpsum 12.00 Lumpsum  

Seminiar, 

Conference 

 and Workshops 

lumpsum 13.00  lumpsum 11.35 lumpsum  

Entertainment mms 8.50  66  7.00 66   

Transportation mms 8.75  66 7.75 66  

Purchase of 

usable  

commodities 

(consumable) 

mms 8.25  66  8.24 66   

International 

Consultants 

mms 3166.00  186  3166.00 186   

Natiional (Local) 

Consultants 

mms 1087.50  346  1084.00 346   

Cleaning  

and Washing 

Lumpsu

m 

5.65  Lumpsum 4.65 Lumpsum 

 

 

 

 

Water Lumpsum 5.00  Lumpsum 5.00  Lumpsum  

Electricity Lumpsum 5.00  Lumpsum 5.00  Lumpsum  

Fuel/Gas Lumpsum 15.50  Lumpsum 14.90 Lumpsum  

Petrol, Oil and 

Lubricant 
Lumpsum 

13.00  
Lumpsum 

  12.21 
Lumpsum 

 

Insurance 

coverage 
Lumpsum 

5.00  
Lumpsum 

5.00 
Lumpsum 

 

Printing and 

publication 

mms 52.00    66   50.14 

 

  66   

Stationery, Seal 

and Stamps 

mms 7.64  66  7.64 66   
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Honorarium / 

fees / wages  

for Pilot Upazila 

staff 

mms 4.00    54  2.65 54  

Survey and 

baseline studies 

lumpsum 1160.00   1160.00   

Photocopy Lumpsu

m 

2.20   2.00   

Computer & 

accessories 

Lumpsu

m 

8.00  Lumpsum 7.98 Lumpsum  

Auditing / 

Monitoring 

 and Evaluation 

Fees 

lumpsum 245.00  lumpsum 245.00 lumpsum  

Hiring Charge 

 (external 

technical/suppor

t staff) 

lumpsum 13.25  lumpsum 11.50 lumpsum  

NSA 

Implementation 

Support 

lumpsum 2000.00  Lumpsum 1369.05 Lumpsum  

EC Project 

Visibility 

expenses 

lumpsum 60.00  lumpsum 10.00 lumpsum  

Other 

expenditures  

lumpsum 10.50  lumpsum 9.11 lumpsum  

Vehicle Reapair mms   3.00 54  2.37 54   

Furniture mms 1.50 54  1.50 54   

Computer & 

Office 

Equipment 

mms 2.00 54  2.00 54   

Maintenance & 

Office 

Equipment 

Lumpsu

m 

2.00 Lumpsum 2.00 Lumpsum  

Office 

Installation 

Lumpsu

m 

2.00 Lumpsum 2.00 Lumpsum  

Other Building 

and Structures 

Lumpsu

m 

2.00 Lumpsum 2.00 Lumpsum  
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Telecommuncati

ons Equipment 

and Facilities 

Lumpsu

m 

0.00 Lumpsum 0.00 Lumpsum  

       

 Electrical 

Installations  

mms 1.90   54  1.90    54   

Other Repairs 

and 

Maintenance 

(Survey Pillars: 

TJ, PSM, PCSM, 

etc.) 

mms 4.00 54 2.30 54  

       

Motor Vehicle  

(3 car and 1 

microbus) 

 nos 120.00 03 120.00 03  

Survey 

Equipment and  

other 

accessories  

        

TotalStation, 

computer, UAV 

(Unmanned 

Aerial Vehicle) 

software & 

accessories 

Sets 629.00 1 565.00 1  

GPS, computer 

software and 

accessories 

Sets 326.40 1 325.00 1  

Computer, 

associated 

hardware & 

spare parts 

      

Package for PMU Lumpsu

m 

2.00 Lumpsum 2.00 Lumpsum  

Package for Pilot 

Upazilas 

Lumpsu

m 

5.00 Lumpsum 5.00 Lumpsum  

Field data 

Processing 

Software 
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Post Processing 

Mapping  

Soft ware (GIS) , 

Parcel database  

as required 

Package for PMU 

 

Lumpsu

m 

7.00 Lumpsum 0.00 Lumpsum  

Package for Pilot 

Upazilas 

Lumpsu

m 

20.00 Lumpsum 20.00 Lumpsum  

Office 

Equipment 

      

Package for PMU 

 

Lumpsu

m 

3.60 Lumpsum 3.60 Lumpsum  

Package for Pilot 

Upazilas 

Lumpsu

m 

0.00 Lumpsum 0.00 Lumpsum  

Office Furniture       

Package for PMU Lumsum 0.25 Lumpsum 0.25 Lumpsum  

Package for Pilot 

Upazilas 

Lumsum 0.00 Lumpsum 0.00 Lumpsum  

Others       

Others for PMU Lumsum 1.00 Lumpsum 0.00 Lumpsum  

Others for Pilot 

Upazilas 

Lumsum 4.00 Lumpsum 0.00 Lumpsum  

Tents  & other 

accessories 

Lumpsu

m 

1.16 Lumpsum 0.00 Lumpsum  

CD/VAT Lumpsu

m 

400.00 Lumpsum 274.00 Lumpsum Tk. 100.00 

lakh 

Surrendered 

during 

revised 

budget. 

Physical  

contingency  

Lumpsu

m 

2.00 Lumpsum 0.00 Lumpsum  

Price 

Contingency 

Lumpsu

m 

3.00 Lumpsum 0.00 Lumpsum  
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০৮। প্রকরেয ফোস্তফ কোরজয অঙ্গনবনিক অগ্রেনত 

প্রকয়েয কয়র্ম্ায়নন্ট (ংে) 

(২) 

কয়র্ম্ায়নন্ট / অআয়টভ 

োযী ফাস্তফােন গ্রেমত (৪) 

ম্পূণ শ কাম শক্রভ 

মূয়য ম শাে (৫) 

কয়র্ম্ায়নন্ট-১ 

জাতীে ভূমভনীমত  ঈ-

নীমত বতযী 

জাতীে ভূমভনীমত  মজামনং ঈ -নীমত বতযী 

ভাপ্ত 

১. জাতীে ভূমভ নীমত চূোন্তকযণ  

নুয়ভাদয়নয মফলেটি ভূমভ ভন্ত্রণারয়ে 

প্রমক্রোধীন অয়ছ। 

কয়র্ম্ায়নন্ট-২ 

থমযয়টটিব ল্যান্ড মযকড শ : 

ক. মডমজটার ভূমভ জময 

 

১. জাভারপুয দয ঈয়জরা , ফযগুনা মজরায 

অভতরী ঈয়জরা  যাজাী মজরায মভানপুয 

ঈয়জরাে ৪৭টি গ্রাঈন্ড কয়িার য়েন্ট (মজমম ) 

স্থান, মডমজটার ভূমভ জমযয়য মনটোকশ স্থান 

কয়য ৩টি ঈয়জরায ৫১২টি মভৌজা মডমজটার 

ভূমভ জমযয়য মনটোয়কশয অতাে অনা 

য়েয়ছ। 

 ২. উরেনেত ৩টি ঈয়জরায ৫১২টি মভৌজায ভয়ে 

১২০টি মভৌজায ভাঠ জময (মকয়স্তাোয) ভাপ্ত 

কয়য প্রকে মভোয়দ ভয়ে ৪৭টি মভৌজায চূোন্ত 

প্রকানা ভাপ্ত কযা য়েয়ছ। 

ফমষ্ট মভৌজামূ যাজস্ব ফায়জয়টয 

অতাে ংমিষ্ট মজানার ময়টরয়ভন্ট 

মপাযেয়ণয তত্বাফধায়ন জাভারপুয 

দয ঈয়জরা এফং যাজাী মজরায 

মভানপুয ঈয়জরাে মডমজটার ভূমভ 

জময চূোন্ত প্রকানায কাজ চরভান 

অয়ছ। 

তয়ফ ভাভান্য াআয়কায়ট শ যীট অয়ফদয়নয 

স্থমেতা মদয়য়য কাযয়ণ ফযগুনা মজরা 

অভতরী ঈয়জরায মডমজটার ভূমভ 

জমযয়য কাজ স্থমেত অয়ছ। 

কয়র্ম্ায়নন্ট-২ 

ি. ভমিত মডমজটার ল্যান্ড 

মযকড শ  ময়েভ 

(অআমডএরঅযএ) 

(ি) অআমডএরঅযএ : 

এটি একটি য়েফয়ফজড মযয়রনী 

ডাটায়ফআজ। 

১.ময়ায মজরায ভমণযাভপুয ঈয়জরাে 

াআরটিং-এয অতাে ভমণযাভপুয মৌযবা  

ভমণযাভপুয দয আঈমনেন মনয়ে েঠিত 

ভমণযাভপুয আঈমনেন ভূমভ মপ এফং  

১৫মক:মভ: দূযফতী ২টি আঈমনেন ভমিভনেয  

চালুো াটি মনয়ে  েঠিত চালুোাটি আঈমনেন 

ভূমভ মপ এফংভমণযাভপুয াফ -মযমজমি 

মপয়ক IDLRS এয মনটোকশভূি কযা 

য়েয়ছ। 

২. এয পয়র াফ -মযমজমি মপয়য এরটি 

মনাটি ২টি মৌয /আঈমনেন ভূমভ মপ ময 

ধীয়ন মভৌজামূয়য নাভজাযী কাম শক্রভ 

নরাআয়ন চরয়ছ। 

৩.ভমনযাভপুয়য মভ /২০১৬ য়ত জুন /২০১৭ ম শন্ত  

IDLRS এয কায়জয গ্রেমত ম শয়রাচনাে 

মদিা মাে মম, ঈয়িমিত ভয়ে   নরাআয়ন 

নাভজাযীয অয়ফদন মনম্নরূ :  

অয়ফদনগ্রণ: ১২৩০টি 

অআমডএরঅযএ িমত প্রফতশন কয়য 

কাযী কমভনায  (ভূমভ)  ঈয়জরা 

াফ-মযমজিায মপয়য ায়থ ংয়মাে 

স্থান কযা য়র মিায়ন প্রয়োজনীে 

মরাকফয়রয বায়ফ এতদংক্রান্ত 

কাম শক্রভ অানুরূবায়ফ এমেয়ে মায়েনা। 
অভতরীয়ত অআমডএরঅযএ এয 

কায়নমিমবটি স্থামত য়েয়ছ ফয়ট , তয়ফ 

মিায়ন জনফর  ন্যান্য সুমফধামদ না 

থাকায কাযয়ণ নরাআন মভঈয়টন 

কাম শক্রভ শুরু কযা মােমন। 
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ষ্পমি: ১৩৭১টি 

চরভান: ২২০টি 

াফ মযমজষ্টায মপ য়ত প্রাপ্ত এরটি মনাটি : 

২১৭টি 

মনষ্পমি: ২০২টি 

 জাভারপুয দয ঈয়জরাে অআমডএরঅযএ 

িমত প্রফতশন কয়য কাযী কমভনায  (ভূমভ) 

ঈয়জরা াফ -মযমজিায মপ  

জাভারপুয মৌয ভূমভ মপয়য ায়থ ংয়মাে 

স্থান কযা য়েয়ছ। 
 ফযগুনা মজরায অভতরীয়ত  নুরূ 

আয়রক্ট্রমনক কায়নমিমবটি স্থামত য়েয়ছ। 
 

কয়র্ম্ায়নন্ট-৩ মরগ্যার এযান্ড 

আনমেটিঈনার মডট 

 

 ল্যান্ড মযকড শ এযান্ড ায়ব শ এযাি -২০১৬ এয 

িো প্রস্তুত কযা য়েয়ছ। 
 ভূমভ মধগ্রণ অআয়নয িো প্রস্তুত কযা 

য়েয়ছ। 
 আনমেটিঈনার মেভ োয়কশয িো প্রস্তুত 

কযা য়েয়ছ। 

ংমিষ্ট িো অআন মূ ভূমভ মযকড শ  

জময মধদপ্তয  ভূমভ ভন্ত্রণারয়ে 

ম শায়রাচানধীন। 

কয়র্ম্ায়নন্ট-৪ :দক্ষতা 

ঈন্নেন- 

 

 মজএনএএ, অযটিয়ক এয ঈয প্রমক্ষণ 

গ্রয়ণয য এ কর মন্ত্রামতয াায়য্য 

প্রকের্ভি৩টি ঈয়জরাে ৪৭টি গ্রাঈন্ড 

কয়িার য়েন্ট স্থান কযা  য়েয়ছ। 
 অকশ মজঅআএ , মকঈমজঅআএ, 

য়থ শাপয়টায়রআকামজ  মপ পটোয়যয 

াায়য্য মডমজটার ম্যা প্রস্তুত কযা য়েয়ছ। 
 য়থ শাপয়টাপ্রমৄমি ব্যফায়যয ঈয প্রাথমভক 

ধাযণা মজশত য়েয়ছ। 
 অআমডএরঅযএ পটোয মযচারনায 

জন্য ৩টি ঈয়জরাে ৫০ জন 

কভ শকতশা/কভ শচাযীয়ক প্রমক্ষণ প্রদান কযা 

য়েয়ছ। 
মজএনএএ, মকঈমজঅআএ, অকশমজঅআএ, 

য়থ শাপয়টা এয ঈয ৩৫ জন 

কভ শকতশা/কভ শচাযীয়ক প্রমক্ষণ প্রদান কযা 

য়েয়ছ। 

প্রকয়েয অতাে প্রমমক্ষত জনফর এয 

তুরনাে  অধুমনক ভূমভ জময মন্ত্রামতয 

(আঈএমব, মজমএ)  বাফ যয়েয়ছ। 

কয়র্ম্ায়নন্ট-৫ 

জনয়চতনতাসৃমষ্ট 

 

 ড্রাপট াফমরয়কয়ন ম্যা  

মযকড শ মডয়ি; 

ঈঠানকফঠক, ভাআমকং, মরপয়রট, মভাফাআর মপান 

মভয়মজংবয়ে কর মপ্রযয়ণয ভােয়ভ 

মডমজটার ভূমভ জময র্ম্য়কশ 

ভূমভভামরকয়দযয়চতনতাবৃমি। 

প্রকে চরাকায়র মডমজটার জময কায়জ 

ঈিিমতয ম শাপ্ত জনফয়রয বায়ফ 

ধাযাফামকতাভানবায়ফমযচারনা কযা 

েফ েমন। 
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০৯।  কাজ ভাপ্ত থাকয়র তায কাযণঃ  

 রযজনভরন প্রকে দিয  প্রকে এরোকো মযদ শন  PCR ম শায়রাচনা কয়য মদিা মাে মম,  প্রকয়েয অতাে 

ফোস্তফো রনয জন্য ননধ বোনযত ননরম্নোি কোজমূ ভাপ্ত যর রছ: 

 

 ক) এ প্রকরেয ভোধ্যরভ প্রণ নকৃত “জাতীে ভূমভ নীমত ” মথাযীমত প্রকে কাম শারে য়ত ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয়যয 

ভােয়ভ    

     ভূমভ ভন্ত্রণারয়ে মপ্রযণ কযা য়েয়ছ। নীমতটিয চূোন্তকযণ  নুয়ভাদয়নয মফলেটি ভূমভভন্ত্রণারয়ে প্রমক্রোধীন অয়ছ । 
 

ি) এ প্রকয়েয অতাভূি যাজাীয মভানপুয  জাভারপুয দয ঈয়জরায কর মভৌজায মকয়স্তাোয র্ম্ন্ন ময়ল মডমজটার 

মভৌজা ম্যা প্রণেন কযা েফ য়েয়ছ মকন্তু  যফতীয়ত জনাধাযয়ণয ফাধা জময কায়জ জনয়চতনতা বৃমিয জন্য মনেমজত 

এনমজ র্ম্য়কশ জনেয়ণয র্ভর ধাযণা সৃমষ্ট োে (মফযকাযী জময) যফতী কাম শক্রভ গ্রনায়ন্ত কর মভৌজায কর কাজ 

র্ম্ন্ন কযা েফ েমন। প্রকে চরাকায়র মভানপুয়যয ১০টি মভৌজা, অভতরী ০ ৪ টি মভৌজা এফং জোভোরপুয দয ঈয়জরায 

৩৫টি  মভৌজায কর কাজ র্ম্নায়ন্ত মযকড শ মূ মজরা জজ কাম শারয়ে, কাযী কমভনায ভূমভ কাম শারয়ে মপ্রযণ কযা েফ 

য়েয়ছ।ভাভান্য াআয়কায়ট শ যীট অয়ফদয়নয স্থমেতায়দয়য়য কাযয়ণ ফযগুনা মজরা অভতরী ঈয়জরায মডমজটার ভূমভ 

জমযয়য কাজ স্থমেত অয়ছ। 

 ে)  এ প্রকরেয যুেোন্তকোযী দরে অআমডএরঅযএ িমতপ্রফতশন। তয়ফ এ িমতটি নুযণ কয়য  কাযী কমভনায  

(ভূমভ)  ঈয়জরা াফ  মযমজিায মপয়য ায়থ ংয়মাে স্থান কযা য়র মিায়ন প্রয়োজনীে মরাকফয়রয বায়ফ 

এতদংক্রান্ত কাম শক্রভ অানুরূবায়ফ এমেয়ে মায়েনা ।অভতরীয়ত অআমডএরঅযএ এয কায়নমিমবটি স্থামত য়েয়ছ ফয়ট ,                                                                                

তয়ফ মিায়ন জনফর  ন্যান্য সুমফধামদ না থাকায কাযয়ণ নরাআ নমভঈয়টন কাম শক্রভ শুরু কযা মােমন। 

র্)  ফাংরায়দয় মফযভান জময কায়জয ংমিষ্ট অআন  ভূমভ ব্যফস্ানায ায়থ ংমিষ্ট অআন মূয়ক মৄয়োয়মােী কয়য মম 

কর িো অআন বতযী কযা য়েয়ছ মগুয়রা এিন ম শায়রাচনা েমন।   

 ঙ) প্রকে প্রণ রনয ভ  জনয ংনিষ্ট ভোঠ ম বোর য জনফররক িৃি নো কযোয কোযরণ এই প্রকরেয জন্য ননধ বোনযত কোজ 

মূ নযচোরনো কযোয জন্য সম মযভাণ প্রমমক্ষত জনফর বতযী কযা প্রয়োজন এফং অধুমনক ভূমভ জময মন্ত্রামতয  (আঈএমব, 

মজমএ)  প্রর োজন নছর তো ঠিকবোরফ ননরুন নো কযোয কোযরণ ম বোি ংখ্যক প্রর োজনী  জনফর ততযী  মন্ত্রোনতয বাফ 

মছর।  

 

 চ) চরভান মডমজটার জময কায়জ ঈি মডমজটার জময কাজটিয মম িমত নুযণ কযা প্রয়োজন মছর মফমবন্ন মনফাম শ 

কাযয়ণ ধাযাফামকতা ভানবায়ফ যক্ষা কযা েমন। (মধদপ্তয য়ত প্রকয়ে মথাভয়ে জনফর মপ্রযণ না কযা, প্রকে কর্তশক্ষ 

কর্তশক মনেমভত ভমনটমযং না কযা আতযামদ)। 
 

১০।   প্রকে গ্রয়ণয টভূমভ, ঈয়িি  মূর কাম শক্রভ: 

১০.১ প্রকয়েয টভূমভঃ  

 

  ফোংরোরদরয োভনগ্রক উন্ন রনয জন্য সদরয ভূনভ জনয, প্রোন  ব্যফস্োনোয সেরি একটি দে িনত েরড় সতোরো 

প্রর োজন। ফোংরোরদরয সভোট আ তন ১,৪৭,৫৭০ ফে বনকররোনভটোয। জনংখ্যো প্রো  ১৫.৯৭ সকোটি। এ সদর প্রনত 

ফে বনকররোনভটোরয েরড় ১০৩৫ জরনয সফন সরোক ফো করয (ফোংরোরদন ইরকোননভক নযনবউ-২০১৫)। ফোংরোরদ নফরেয র্ন 

ফনতপূণ ব একটি সদ। ফোংরোরদর জনপ্রনত ভূনভয নযভোণ ০.০৬ সটরযয কভ। (এপএ ২০১৩)। অকৃনল েোরত ভূনভয 

ক্রভফধ বভোন চোনদো বৃনিয কোযরণ এ নযনস্নতয আয অফননত  োয ম্ভোফনো যর রছ। ফোংরোরদর ভূনভ স্তোন্তয  ভূনভ 

ব্যফোরয সশ্রণী নযফতবরনয োয অতযনধক সফন। কৃনল জনভয নযভোণ এেন সভোট জনভয প্রো  ৮৪ তোং। জনংখ্যো বৃনিয 

োরথ নতুন আফোন, যোস্তোর্োট, নেো প্রনতষ্ঠোন, নফনবন্ন অফকোঠোরভো ইতযোনদ ননভ বোরণয জন্য কৃনল জনভ ব্যফোয  োয পরর কৃনল 

জনভয নযভোণ প্রনত নন ত উরেেরমোগ্য োরয হ্রো োসে। অ-কৃনল েোরত কৃনল জনভয ব্যফোয বৃনি ো ো এফং জরফোয়ু 

নযফতবন  ভূ-অফে  বৃনিয কোযরণ সদরয ভোনুরলয েোদ্য চোনদো পূযণ  েোদ্য ননযোিো প্রদোরনয জন্য আভোরদয সদরয ভূনভ 

িদরক নযকনেতবোরফ ব্যফোয কযো প্রর োজন। ঠিক ভূনভ ব্যফস্োনো এফং অপ্রতুর কৃনল জনভয নযকনেত ব্যফোয 
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একটি দে ভূনভ প্রোন ব্যফস্ো েরড় সতোরোয নননভি ভূনভ িনকবত ঠিক তথ্যোনদ একোন্ত প্রর োজন। সটকই ভূনভ 

ব্যফস্োনোয ভোধ্যরভ এ সদরয োভনগ্রক উন্ন ন, ব্যফো-ফোনণরজযয ম্প্রোযণ জনেরণয েোদ্য ননযোিো নননিত কযো ম্ভফ। 

 

১০.২ প্রকয়েয ঈয়িিঃ প্রকেটিয মূর উরিশ্য ররোোঃ 

১. ভূনভ ব্যফিোনোয আদৄননকো ন এফং এ ব্যফিোয োরথ ভপৃি জনফররয দেতো বৃনি; 

২. ভূনভ সযকড ব ব্যফিনোয নযফতবরনয ভোধ্যরভ ভূ িরদয র্বোতভ ব্যফোয ননিত কযো; 

৩. জনেনরক ভূনভ ংক্রোন্ত সফ মূ প্রদোন কযো; 

 ৪.ভূমভ ব্যফায  মজামনং এফং িা , চয  ন্যান্য তযকাযী জমভয ভমি ব্যফস্থানায জন্য জাতীে ভূমভনীমত  ঈনীমত 

প্রণেন; 

ি.ভূমভ ভামরকানা প্রমতষ্ঠাে একটি মনব শযয়মাগ্য ভূমভ মযকড শ প্রণেন : 

 জোতী  ম বোর  েো জনভ,চয  যকোযী জনভ ভূনভ ংক্রোন্ত একটি জোতী  ভূনভ নীনত  উ-

নীনতভোরো প্রণ ন কযো; এফং 

 জনভয ভোনরকোনো নফলর  একটি ননব বযরমোগ্য ভূনভ সযকড ব িনতয প্রফতবন কযো। 

 

১১।  প্রকে নুয়ভাদন  ংয়াধনঃ   ২১ অরটোফয ২০১১ োরর এ প্রকরেয মূর টিনন নুয়ভামদত ে। তৎরপ্রনেরত ২১ 

অরটোফয ২০১১ সথরক নডরম্বয ২০১৫  সভ োরদ ১০৬৬৩.৩০ রে টোকো (অনুদোন ১০০০০.০০+ নজনফ ৬৬৩.৩০) 

প্রোক্কনরত ব্যর য ম্বনরত প্রকরেয প্রামনক নুয়ভাদন  জোযী কযো  । যফতীয়ত ফোস্তফতোয নননযরে  ভোননী  

নযকেনো ভন্ত্রী কর্তবক জোনু োযী ১৮.০১.২০১৬ তামযয়ি ১ভ ংরোনধত টিনন ১০৬৪২.৯১  রে টোকো (অনুদোন 

১০০০০.০০+ নজনফ ৬৪২.৯১) ব্য  নুয়ভামদত ে।  

 

১২।  টিমম রক্ষযভািা, এমডম/অযমডম ফযাি, ফমুমি  ব্যে ংক্রান্ত তথ্যঃ  

অথ বফছয মূর টিনন অনুমো ী আনথ বক 

ফোস্তফ রেযভোিো 

ফ বরল টিনন অনুমো ী 

প্ররেনত ফযোরিয নযভোণ 

প্রকৃত ফযোি প্রকৃত ব্য  

২০১১-১৫ ১০৬৬৩.৩০ ১০০% ৪.৯৯৮৭  - -- 

২০১১-১৭ ১০৬৪২.৯১ ১০০% ১৩.৮১ -- -- 

২০১১-১২   ৪.৯৯৮৭  ০.৫০ ০.৫০ 

২০১২-১৩   ১৩.৮১ ২০.৫০ ২০.০০ 

২০১৩-১৪   ২২.০০ ২৩.৫০ ৩.৫০ 

২০১৪-১৫   ২০.১৩৪৩  ৮.৫৪ ২৩.২৮৪ 

২০১৫-১৬   ২২.৭৭২৪ ৮.৪০ ২৪৭৯.৫৪ 

২০১-১৭   ২২.৭১৩৭ ১০.৪৩ ২১০৮.০০ 

সভোট   ১০৬.৪২৯১   

 



1042 

 

 

১৩।  প্রকে মযচারক ংক্রান্ত তথ্যামদঃ 

ক্র: 

নং 
প্রকে মযচারয়কয নাভ  দফী পূণ শকারীন িন্ডকারীন 

দামেত্ব ারয়নয মভোদ 

মমােদায়নয 

তামযি 

ব্যমতয তামযি 

০১. জনাফ পুণ্যব্রত মচৌধুযী, মৄগ্মমচফ,ভূমভ 

ভন্ত্রণারে 
- মতমযি দামেত্ব জুরাআ ২০১১ জানুোময ২০১২ 

০২. জনাফ মফ.এভ.এনামুর ক, মৄগ্ম মচফ 

 প্রকে মযচারক 
- মনেমভত দামেত্ব মপব্রুোময ২০১২ মডয়ম্বয ২০১২ 

০৩. জনোফ তযব্রত োো , যুগ্ম নচফ ,ভূমভ 

ভন্ত্রণারে 
- মতমযি দামেত্ব জোনু োনয ২০১৩ জোনু োনয ২০১৪ 

০৪. জনোফ সভোোঃ োভসুর আরভ , অনতনযি 

নচফ  প্রকে নযচোরক 
- নন নভত দোন ত্ব সপব্রু োনয ২০১৪ জুন ২০১৭ 

 

১৪।  প্রকে মযদ শনঃ  

 

য়যজমভয়ন প্রকে মপ, মজানার ময়টরয়ভন্ট মপায়যয কাম শারে, কাযী কমভনায ভূমভয কাম শারে  কাযী 

ময়টরয়ভন্ট মপায়যয কাম শারে  নমথি মযদ শন কযা ে। 

 

১৫।  ংেমবমিক ফাস্তফােন গ্রেমতঃ   

 

১৫.১  যাভ শক মফাঃ এ প্রকয়ে  মভাট অন্তজশামতক যাভ শক ময়য়ফ ৯ কযাটােমযয়ত মভাট ১৩৪ জনভা যাভ শক মফা 

ধযা য়েমছর মকন্তু ১৮৬ জনভায়য  জন্য চুমি র্ম্াদন কযা য়েমছর এফং প্রকৃত য়ক্ষ ১৮৬ জনভা যাভ শক মফা 

গ্রন কযা য়েয়ছ। এ প্রকয়ে  মভাট মদীে ৮ কযাটােমযয়ত ৩১৬ জন ভা যাভ শক মফা ধযা য়েমছর মকন্তু ৩৪৬ 

জনভায়য জন্য চুমি র্ম্াদন কযা য়েমছর এফং প্রকৃত য়ক্ষ ৩৪৬ জনভা মফা গ্রন কযা য়েয়ছ।  

 

১৬।  প্রকয়েয ঈয়িি জশনঃ 

 

মযকমেত মজশত 

১. ভূনভ ব্যফিোনোয আদৄননকো রনয ররেয জোতী  ভূনভ 

নীনত  উনীনত ততযী 

১. এ ররেয প্রোথনভক কোজ নররফ ইরতোভরধ্য জোতী  

ভূনভ নীনত  সজোননং উনীনত ততযী কযো র রছ ফতবভোরন 

তো ভূনভ ভন্ত্রণোরর  প্রনক্র োধীন আরছ। 

২. ভূনভ ব্যফিোয োরথ িৃি জনফররয দেতো বৃনি, ২. এ ররেয ভূনভ ব্যফস্োনোয োরথ জনড়ত নফনবন্ন ে 

মথো ভূনভ অনপ, োফ সযনজনি অনপ, কোযী 

কনভনোয ভূনভয কোম বোর ,ভূনভয োরথ িৃি নফনবন্ন 

স্বনোভধন্য প্রনতষ্ঠোন, ভূনভ ভন্ত্রণোর  এফং অনধদিরযয 

নফনবন্ন ম বোর য কভ বকতবো কভ বচোযীরদযরক ভূনভ ংনিষ্ট 

নফলর  নননফড় প্রনেণ প্রদোন কযো স রছ। এছোড়ো 

আদৄননক জনযরয নফনবন্ন মন্ত্রোনতয উয প্রনেণ প্রদোন 

কযো র রছ। নীনতননধ বোযনী ম বোরম ব্যনিেণরক তফরদনক 

প্রনেণ প্রদোন, এক্সরোজোয নবনজট, বো-সনভনোয, 

 োকব  নরিোনজ োভ আর োজরনয ভোধ্যরভ ম বোি 

অংগ্রণ  প্রনেণ প্রদোরনয ভোধ্যরভ দে জনফর সৃনষ্ট 

কযো র রছ। উরেখ্য সম এ কর কোম বক্ররভয ভোধ্যরভ ১২৯ 

জনরক সদী , ৯জনরক তফরদনক প্রনেণ এফং ২৪ 

জনরক এক্সরোজোয নবনজরট অংগ্রণ করযরছ। 

৩.ভূনভ সযকড ব ব্যফিনোয নযফতবরনয ভোধ্যরভ ভূ 

িরদয রফ বোিভ ব্যফোয নননিত কযো 

৩.নডনজটোর িনতরত ভূনভ জনয কযরণয জন্য োইরট 

০৩টি উরজরো  জনয কোম বক্রভ নডনজটোর িনতরত চোলু 
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মযকমেত মজশত 

কযো র রছ। ভূনভয ব্যফস্োনোয োরথ জনড়ত ৩টি 

প্রনতষ্ঠোন মথো- োফ সযনজনি অনপ, কোযী কনভনোয 

ভূনভয অনপ এফং ইউনন ন ম বোর  ভূনভ অনপরক 

ংযুি কযোয কোম বক্রভ গৃীত র রছ। 

৪. জনেনরক ভূনভ ংক্রোন্ত সফোমূ প্রদোন কযো ৪. এ সফো প্রদোরনয ররেয মরোরযয ভননযোভপুয 

উরজরো  ভনিত ব্যফস্োয ভোধ্যরভ োফ সযনজনি অনপ 

রত ইউনন ন ভূনভ অনপ ম বন্ত ইররকট্রননক িনতরত 

এরটি সনোটি জোযী নভউরটন িনত চোলু কযো ম্ভফ 

র রছ। এছোড়ো ততযীকৃত নডনজটোর ম্যো  নডনজটোর 

সযকড ব একরি ভনিত কযো ম্ভফ র রছ। এটি পুরযোপুনয 

চোলুকযরণয জন্য কোরনকটিনবটি ততযী কযো  নন। 

৫. থমযয়টটিব ল্যান্ড মযকড শ : মডমজটার ভূমভ জময 

 

৫. এ োইরট প্রকরেয ভোধ্যরভ অনজবত জ্ঞোনরক কোরজ 

রোনের  প্রকেভুি ৩টি ৪৭ টি গ্রোউন্ড কররোর র ন্ট 

(নজনন) স্োন করয নডনজটোর ভূনভ জনযরয 

সনট বোক স্োন কযো ম্ভফ র রছ। যফতীরত এই জ্ঞোন 

কোরজ রোনের  রুপুয োযভোননফক নফদুযৎ প্রকে  

ভরেোরীরত নিভোনিক সকোঅনড বরনট ভোন নজরডটিক 

কররোর র ন্ট স্োনত র রছ মো ইউননব বোোর। 

৬. জনয়চতনতা সৃমষ্ট 

 

 

৬. প্রকরেয আতো  সৃষ্ট নডনজটোর ম্যোরয ড্রোপট 

োফনররকন  সযকড ব নডরে , উঠোন তফঠক , ভাআমকং, 

মরপয়রট, মভাফাআর মপান মভয়মজংবয়ে কর মপ্রযয়ণয 

ভােয়ভ মডমজটার ভূমভ জময র্ম্য়কশ 

ভূমভভামরকয়দযয়চতনতাবৃমি কযা েফ য়েয়ছ। 

 

  

১. জনরচতনতো এয জন্য প্রকোনত  প্রচোনযত নরপরররট 

নডনজটোর জনযর ভূনভ ভোনররকয কযণী  অনধকোয 

২.জনরচতনতো এয জন্য প্রকোনত  প্রচোনযত নরপররট 
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৩. জনরচতনতো এয জন্য প্রকোনত  প্রচোনযত নরপরররট 

নডনজটোর ভূনভ জনযরয স্তযমূ 

৪. ভূনভ সযকড ব  জনয অনধদিরযয প্রনতনননধ, কোযী 

কনভনোয ভূনভ  কোযী সরটরম্যোন্ট অনপোয  

কোযী সরটররভন্ট অনপরয কোম বোর  নযদ বন 

 

৫. প্রকরেয আতো  প্রকোনত চূড়োন্ত প্রকোনোয ফই মূ এন ল্যোন্ড অনপর ংযনেত 

 

১৭।  অআএভআমড’য ভতাভত/ম বরফেণ: 

 

১৭.১ 

 

 

১৭.২ 

 

১৭.৩ 

 

 

 

১৭.৪ 

য়যজমভয়ন প্রকে মপ, মজানার ময়টরয়ভন্ট মপায়যয কাম শারে, কাযী কমভনায ভূমভয কাম শারে  

কাযী ময়টরয়ভন্ট মপায়যয কাম শারে  নমথি ম শায়রাচনাে মদিা মাে মম, এ প্রকেটি গ্রণকায়র জময 

কায়জ ংমিষ্টয়দয র্ম্ৃিতা না থাকাে প্রকয়েয থীভ নুধাফন কযা ংমিষ্টয়দয জন্য কষ্টাে য়েয়ছ; 

প্রকে মযচারক মনয়োয়ে জময ংক্রান্ত অআন কানুন  জমযয়য ফাস্তফ িমত র্ম্শয়ক ময়থষ্ট জ্ঞান না থাকা, 

ভূমভয ায়থ ংমিষ্ট অআন মফমধ  িমত আতযামদ মফলয়ে প্রয়োমেক মবজ্ঞতা না থাকাে এফং র্ন র্ন প্রকে 

মযচারয়কয ফদরী আতযামদ প্রকয়েয য়তুক ভে মতফামত য়েয়ছ; 

মদীে এফং অন্তশজামতক যাভ শক ব্যতীত এআ াআরট প্রকয়েয কাজয ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয়যয 

মনজস্ব জনফর মদয়েআ র্ম্াদয়নয মফলেটি টিমময়ত ন্তশভূি অয়ছ মকন্তু প্রকয়েয কায়জ মথাভয়ে মধদপ্তয 

কর্তশক জনফর যফযা না কযাে প্রকয়েয কাজ মফমিত  দীর্ শামেত য়েয়ছ; 

 প্রকয়ে মনয়োমজত মডমম (ঈ প্রকে মযচারক) েণ মতমযি দামেয়ত্ব মনয়োমজত মছয়রন মকন্তু তায়দয মূর 

কভ শস্র প্রকে ংমিষ্ট এরাকাে না য়ে মূর মধদপ্তয়য থ শাৎ ঢাকাে োে তায়দয য়ক্ষ প্রকে কায়জ 
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১৭.৫ 

 

 

১৭.৬ 

  

১৭.৭ 

 

১৭.৮ 

 

 

১৭.৯ 

 

১৭.১০ 

 

 

১৭.১১ 

 

১৭.১২ 

 

 

 

 

১৭.১৩ 

 

ভয়নামনয়ফ কযা েফ েমন ভয়ভ শ প্রতীেভান য়েয়ছ। অআএভআমডয ভয়ত এআ ভয়ভ শ প্রমতবাত য়েয়ছ মম মমদ 

ঈ প্রকে মযচারকেণ প্রকে এরাকাে পূণ শকারীণ থফা িন্ডকারীন দামেত্ব ারন কযয়তন তয়ফ এ প্রকয়েয 

মনমফে ভমনটমযং কাজ র্ম্াদন কযা মমত; 

প্রকরেয ভোধ্যরভ অনজবত ৩টি কোয মো প্রকে নযচোরক এফং ২জন উ প্রকে নযচোরক ব্যফোয কযরতন। নকন্তু 

এরদয মূর কভ বস্র প্রকে এরোকো রত অরনক দূযরত্ব অফস্োরনয কোযরণ প্রকে স্োরন এ কোযগুররো নদর  

মোতো োত ভ  োশ্র ী ন  অথ বোৎ প্রকে এরোকো  মোতো োরতয জন্য মোনফোন নোরফ কোয ক্র  সভোরট  

ভীচীন  নন; 

প্রকয়েয ধীয়ন ংগৃীত ৩টি কায যাজস্ব ফায়জয়ট তথা ভূমভ মযকড শ  জময মধদপ্তয়যয টিএন্ডআ মত 

ন্তশভূি কযা য়েয়ছ মকনা ফা জনপ্রান ভন্ত্রণারয়ে জভা কযা য়েয়ছ মকনা ম মফলেট েষ্ট নে 

 ংগৃীত ন্যান্য মন্ত্রামতয ব্যফায কয়য Exit plan অনুমো ী এ প্রকরেয অধীরন গৃীত ফমষ্ট মভৌজায 

মডমজটার ভূমভ জময কাজ ভাপ্ত কযা মময়ত ায়য। 

মফযভান মন্ত্রামতমূ ব্যফায়যয াাাম জনফহুর এরাকাে জময কাম শ চারায়না ভে আঈএমব প্রমৄমি 

ব্যফায কযা মময়ত ায়য। 

মডমজটার ভূমভ জময কায়জ মনয়োমজত কভ শকতশা /কভ শচাযীয়দয অধুমনক মন্ত্রামত ব্যফায়যয ঈয ধাযাফামক 

 মযয়ে প্রমক্ষয়ণয মনেমভত ব্যফস্থা গ্রণ কযা মময়ত ায়য। 

এ প্রকরেয কোজ চরোকোরীন আভতরী উরজরো  ভোননী  োইরকোট ব সফঞ্চ-এয যীট ভোভরোয সি অড বোয অনত 

দ্রুত বযোরকট কযোয ব্যফিো সন ো আফশ্যক সকননো নফেত ৬০ ফছয ধরয এ স্োরন সকোন জনয  নন। সি অড বোয 

বযোরকট কযোয য গৃীত নডনজটোর জনয অোরযন যোজস্ব ফোরজরটয আতো  িন্ন কযো প্রর োজন। 

অআমডএরঅযএ িমত ম্প্রাযণ  কাম শকযী কযায রয়ক্ষয প্রয়োজনীে জনফর , রমজমেক ায়াট শ  

ন্যান্য ব্যফস্থা গ্রণ কযা মময়ত ায়য। 

ননথ ম বোররোচনো  সদেো নফনবন্ন কোযরণ এ প্রকরেয কোজ অতযন্ত ভন্য এফং নন ভোনুে  নন এ কোযরণ ইন 

কর্তবক এ প্রকরেয অথ ব যফযো স্নেত কযো  । যফতীরত ভূনভ ভন্ত্রণোরর য আন্তনযক প্ররচষ্টো  সপব্রু োনয 

২০১৪ রত প্রকে নযচোরক নযফতবন কযো  ইন  কর্তবক ভূনভ ভন্ত্রণোর রক অনবনন্দন ি প্রদোন এফং শুদৄভোি 

প্রকে কোম বোরর  তদননন্দন আনুোনঙ্গক ব্য  (আপ্যো ন ইতযোনদ) ব্যতীত ইন কর্তবক কর ক্র   ব্য  িোদন 

কযো  । এ ধযরণয কোম বক্রভ একনদরক সমভন প্রকরেয েনত ভন্য করয অযনদরক দোতো ংস্োয সননতফোচক 

ভরনোবোফ সৃনষ্ট  ; 

ফতবভোন ভূনভ ব্যফস্োনো  ভূনভয ৩টি প্রধোন ংস্ো মথো - এন ল্যোন্ড অনপ , োফ সযনজষ্টোয অনপ , সৌয/ 

ইউনন ন ভূনভ অনপ আন্তরমোেোরমোে নোই স কোযরণ এ োইরট প্রকরেয ভোধ্যরভ অনজবত জ্ঞোন কোরজ রোনের  

ফোংরোরদরয রফোি ব এ ব্যফস্ো চোলু কযো একোন্ত প্রর োজন। 

১৮।  অআএভআমড’য  সুামযভারাঃ 

 

১৮.১ বনফষ্যরত প্রকে গ্রণ  ফোস্তফো রন ভূনভ ভন্ত্রণোর রক প্রকে দনরর ততযী কযোয ভ  প্রকরেয োরথ ংনিষ্ট 

ব্যনিরদয অনজবত অনবজ্ঞতো কোরজয রোেোরনো নফলর  রচষ্ট থোকো প্রর োজন;  

 

১৮.২ প্রকরেয নি োনযং কনভটি  প্রকরেয ফোস্তফো ন কনভটি ছোড়ো প্রনতটি প্রকরেয জন্য ভন্ত্রণোর , ংনিষ্ট ংস্ো 

 ংস্োগুনরয ভোঠ ম বোর য কভ বকতবো কভ বচোযীয ভির  ভননটনযং টিভ েঠন নন নভত ভননটনযং কোম বক্রভ 

অব্যোত যোেো প্রর োজন; 
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১৮.৩  চরভোন প্রকরে সমরতু ভূনভ ভন্ত্রণোরর য ননজস্ব অনডট সর যর রছ সরতু উি সররয ভোধ্যরভ নন নভত 

অনডট কোম বক্রভ নযচোরনো কযো প্রর োজন এরত এ প্রকরে ইউ কর্তবক নফনবন্ন আনথ বক অনন রভয অনবরমোরে অথ ব 

স্নেরতয নফলর য ভরতো সননতফোচক সকোন অফস্োয সৃনষ্ট রফনো; 

 

১৮.৪ বনফষ্যরত মোনফোন ংগ্রকোরর এ কর মোনফোন নক কোরজ ংগ্র কযো রে স নফলর  গুরুরত্বয োরথ 

নফরফচনো করয মোনফোরনয ধযন ননফ বোচন কযো প্রর োজন; 

 

১৮.৫ প্রকরেয ভোধ্যরভ অনজবত মন্ত্রোং  কোয/ মোনফোন মথোমথ প্রনক্র োয ভোধ্যরভ ভূনভ সযকড ব  জনয অনধদিরয 

টিএন্ডনড অন্তবভূি কযরণয প্রর োজনী  ব্যফস্ো গ্রণ অথফো আইনোনুেবোরফ প্রনক্র োটি িন্ন কযোয মথোমথ 

ব্যফিো গ্রন কযো সমরত োরয; 

 

১৮.৬ সমরতু ভূনভ ভন্ত্রনোরর য কোম বক্রভ র্তণমূর ম বোর য ১০০ বোে ভোনুরলয স্বোথ ব ংনিষ্ট এফং জনযকযণ, 

অনধকোরযয স্বত্ব প্রণ ন ইতযোনদ কোজগুনর অনধকোংই সটকননকযোর এফং নফরল জ্ঞোন িন্ন নফধো  এ কর 

প্রকরেয প্রকে নযচোরক ননর োে তথো জনপ্রোন রত দো রনয সেরি ভূনভ ভন্ত্রণোর  কর্তবক প্রর োজনী  

নফরল তফনিয তথো জ্ঞোন িন্ন ব্যনিরক দো রনয সেরি জনপ্রোন ভন্ত্রণোরর  অনধমোচন ি সপ্রযরণয 

নফলর  রচষ্ট থোকো প্রর োজন; 

 

১৮.৭ 

 

 

১৮.৮ 

 

 

১৮.৯ 

 

 

১৮.১০ 

 

 

  

১৮.১১ 

ভূনভ ভন্ত্রণোর  কর্তবক বনফষ্যরত সম কর প্রকে গ্রণ কযো রফ অথফো গ্রণ প্রনক্র োধীন সকর প্রকে 

গ্রণকোরর সমরতু ইরতোভরধ্য ফহু ংখ্যক োইরট প্রকে/ প্রকে ফোস্তফোন ত র রছ স কর প্রকে রত 

অনজবত জ্ঞোন মথোমথবোরফ কোরজ রোেোরনোয প্রর োজনী  ব্যফস্ো গ্ররণ উরদ্যোেী রত রফ; 

 

ভূনভ ভন্ত্রণোর  কর্তবক বনফষ্যরত সম কর প্রকে গ্রণ কযো রফ অথফো গ্রণ প্রনক্র োধীন সকর প্রকে 

গ্রণকোরর সমরতু ইরতোভরধ্য ফহু ংখ্যক োইরট প্রকে/ প্রকে ফোস্তফোন ত র রছ স কর সেরি নফদ্যভোন 

জনফসরয োোরে ফোস্তফো ন কযোয সেরত সম ধযরনয অসুনফধো অথফো মথোভর  জনফর সকন যফযো কযো 

ম্ভফ  নন স নফল গুনর েনতর  সদরে  ভূনভ ভন্ত্রণোর  কর্তবক মথোমথ ব্যফস্ো গ্রণ কযরত রফ; 

 

এ প্রকরেয অফনষ্ট কোজ Exit plan অনুমো ী চরভোন আরছ তরফ নননফড় ভননটনযং এয ভোধ্যরভ যোজোী 

 মরোয সজরো  কোজ মূ িোদন  এফং আভতরী উরজরোয ভোননী  োইরকোট ব সফঞ্চ-এয যীরটয সি 

অড বোয বযোরকট করয জরুযী জনয কোজ শুরু কযো প্রর োজন সকননো ফোংরোরদরয অন্যোন্য অঞ্চররয তুরনো  এ 

অঞ্চরর জনয কোম বক্রভ গ্ররণয নফল টি ননছর  আরছ। 

 

একভোি এই োইরট প্র কেটিয ভোধ্যরভই ফোংরোরদর প্রথভফোরযয ভত ভূনভ ব্যফস্োনো  ভূনভয ৩টি প্রধোন 

ংস্ো মথো - এন ল্যোন্ড অনপ , োফ সযনজষ্টোয অনপ , সৌয/ ইউনন ন ভূনভ অনপরক নডনজটোনর 

আন্তরমোেোরমোে ব্যফস্ো স্োন কযো র রছ স কোযরণ এ োইরট প্রকরেয ভোধ্যরভ অনজবত জ্ঞোন কোরজ রোনের  

প্রথভত প্রকেভুি ৩টি উরজরো এফং ফোংরোরদরয রফোি ব এ ব্যফস্ো চোলু কযো একোন্ত প্রর োজন।  

প্রর োজরন ভূনভ ভন্ত্রণোর  এ ধযরণয প্রকরে প্রকে ফোস্তফো রন তফরদনক োোে প্রোনিয নফলর  ইআযনড  

দোতো ংস্ো গুনরয োরথ নননফড় সমোেোরমোে স্োন কযরত োরয; 

উনযউি সুোনযভোরোয নবনিরত কোম বক্রভ গ্রন কযত আেোভী ০১ (এক) ভোরয ভরধ্য আইএভইনডরক 

অফনত কযরত রফ। 

 

 

 

 

 

 



1047 

 

জোতী  ভূনভ সজোননং প্রকে (২  ম বো ) ীল বক ভানি মূল্যােন প্রমতয়ফদন 

(ভাপ্তঃজুন ২০১৭) 

 

০১।  প্রকে নাভ :  জোতী  ভূনভ সজোননং প্রকে (২  ম বো ) ীল বক প্রকে। 

০২। প্রামনক ভন্ত্রণারে : ভূমভ ভন্ত্রণারে 

০৩। ফাস্তফােনকাযী ংস্থা : প্রয়মাজয নে 

০৪। প্রকয়েয এরাকা : সদরয ৬৪টি সজরোয ৪৯৩ টি উরজরো এফং ৪৫৬২ টি ইউনন রনয ৫৬৩৪৯ 

টি সভৌজো (২৫ টি োফ বতয উরজরো ১০টি উকূরী  উরজরোয পুনযো  

সজোননং) 
 

০৫। প্রকরেয অথ বো ন :  মজমফ। 

০৬। প্রকয়েয ফাস্তফােন ভে  ব্যে   :                                                                            (রক্ষ টাকাে) 

নুয়ভামদত ব্যে প্রকৃত ব্যে মযকমেত ফাস্তফােনকার প্রকৃত 

ফাস্তফােন 

মতক্রান্ত 

ব্যে (মূর 

নুয়ভামদত 

ব্যয়েয %) 

মতক্রান্ত 

ভে (মূর 

নুয়ভামদত 

ভয়েয %) 

মূর ১ভ  

ংয়ামধত 

মূর ১ভ ংয়ামধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৭৮২.২৫ ২৭৫৪.৯৬ ২৭৫৪.৯৬ জুরাআ ২০১২ 

য়ত জুন 

২০১৪ 

জুরাআ ২০১২ 

য়ত জুন 

২০১৭ 

জুরাআ,২০১২ 

য়ত জুন 

২০১৭ 

৫৪.৫৭% ৭৫% 

 

০৭। ংেমবমিক গ্রেমতঃ  

Items of work 

(as per PP) 

 Target (as per PP) Actual Progress Reasons for deviation (±) 

Unit Financial  Physical  

(Quantity) 

Financial  Physical 

(Quantity) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

(a) Revenue 

components 

      

Officer`s Salary person 27.99 1 27.88 100% 

(1) 

--- 

Pay of Establishment person 31.18 5 28.64 100% 

(5) 

--- 

Allowances LS 58.90 LS 39.27 67% Omission of the Dearness 

and Deputation Allowance 

under New Pay Scale. 

TA & DA LS 59.08 LS 59.08 100% --- 

Office rent 01 8.29 01 8.14 100% --- 

Telephone 04 4.49 04 3.03 64% 
Savings due to practicing 

austerities 

Telax/Interent/Fax LS 12.76 LS 8.15 
64% Savings due to practicing 

austerities 

Electricity LS 10.00 LS 7.94 100% --- 

Fuel/Gas (1-Jeep,      

2-Micro-Bus) 
Nos 35.00 03 34.79 100% --- 

Report Printing & 

Publication 
LS 390.00 LS 389.86 100% --- 

Stationary, Seals & 

Stamps 
LS 10.00 LS 9.97 100% --- 

Local Training LS 4.85 LS 4.83 100% --- 



1048 

 

Items of work 

(as per PP) 

 Target (as per PP) Actual Progress Reasons for deviation (±) 

Unit Financial  Physical  

(Quantity) 

Financial  Physical 

(Quantity) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Seminars/Workshops 

etc. 
LS 154.52 LS 154.52 100% --- 

Rent for Vehicles(1 

Jeep & 2 Mircrobus) 
Nos 100.00 03 99.00 

100% 

(3) 
--- 

Remuneration for 

Local Consultants 
Person 1093.52 36 959.64 

88% 

(35) 

Position of the ‘Senior Land 

Zoning’ Consultant was 

vacant due to lack of 

qualified candidate and 

deviation of the appoinment, 

contract period of 

consultants.    

Land Use Survey 

(including hiring cost 

of Local Vehicles)  

LS 81.27 LS 81.26 100% 
 

--- 

Royalty LS 553.06 LS 552.99 100%  

Others LS 25.00 LS 25.00  (100%) --- 

Sub-total (Revenue 

components) 
 2659.91  2493.99   

(b) Capital 

components 
      

Computer & 

Accessories 
LS 70.00 30 62.62  (100%) 

Savings due to practicing 

austerities 

Office Machinery & 

Equipments 
LS 12.22 LS 12.21 100% --- 

Office furniture 

(Table, Chair, Air 

Cooler, Almira etc.) 

LS 12.83 LS 12.83 100% --- 

Sub-total 

(Capitalcomponen

ts) 

 

95.05  87.66   

Total  2754.96  2581.65 100%  

 

০৮।   প্রকে গ্রয়ণয টভূমভ, ঈয়িি  মূর কাম শক্রভ: 

 

৮.১ প্রকয়েয টভূমভঃ  

 

ফোংরোরদরয োভনগ্রক উন্ন রনয জন্য সদরয ভূনভ প্রোন  ব্যফস্োনোয সেরি একটি দে িনত েরড় সতোরো প্রর োজন। 

ফোংরোসদরয সভোট আ তন ১,৪৭,৫৭০ ফে বনকররোনভটোয। জনংখ্যো প্রো  ১৫.৯৭ সকোটি। এ সদর প্রনত ফে বনকররোনভটোরয েরড় 

১০৩৫ জরনয সফন সরোক ফো করয (ফোংরোরদন ইরকোননভক নযনবউ-২০১৫)। ফোংরোরদ নফরেয র্ন ফনতপূণ ব একটি সদ। 

ফোংরোরদর ভোথোনছু েড় ভূনভয নযভোণ ০.০৬ সটরযয কভ (এপএ ২০১৩)। অকৃনল েোরত ভূনভয ক্রভফধ বভোন চোনদো বৃনিয 

কোযরণ এ নযনস্নতয আয অফননত  োয ম্ভোফনো যর রছ। এরদরয ভূনভ স্তোন্তয  ভূনভ ব্যফোরযয সশ্রণী নযফতবরনয োয 

অতযনধক সফন। কৃনল জনভয নযভোণ এেন সভোট জনভয প্রো  ৮৪ তোং। জনংখ্যো বৃনিয োরথ োরথ নতুন আফোন, 

যোস্তোর্োট, নেো প্রনতষ্ঠোন, নফনবন্ন অফকোঠোরভো ইতযোনদ ননভ বোরণয জন্য কৃনল জনভ ব্যফোয  োয পরর কৃনল জনভয নযভোণ প্রনত 

নন ত উরেেরমোগ্য োরয হ্রো োরে। অ-কৃনল েোরত কৃনল জনভয ব্যফোয বৃনি ো ো এফং জরফোয়ু নযফতবন  ভূ-অফে  বৃনিয 

কোযরণ সদরয ভোনুরলয েোদ্য চোনদো পূযণ  েোদ্য ননযোিো প্রদোরনয জন্য আভোরদয সদরয ভূনভ িদরক নযকনেতবোরফ 

ব্যফোয কযো প্রর োজন। ঠিক ভূনভ ব্যফস্োনো এফং অপ্রতুর কৃনল জনভয নযকনেত ব্যফোয একটি দে ভূনভ প্রোন 
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ব্যফস্ো েরড় সতোরোয নননভি ভূনভ িনকবত ঠিক তথ্যোনদ একোন্ত প্রর োজন। সটকই ভূনভ ব্যফস্োনোয ভোধ্যরভ এ সদরয 

োভনগ্রক উন্ন ন, ব্যফো-ফোনণরজযয ম্প্রোযণ জনেরণয েোদ্য ননযোিো নননিত কযো ম্ভফ। এ কোযরণ ভূনভয ব্যফোরযয উয 

ননব বয করয ভূনভরক সশ্রণীনফন্যো কযো প্রর োজন। সশ্রণীনফন্যোরয কোজটি ভগ্র পৃনথফীরতই ল্যোন্ড সজোননং নোরভ অনবনত। 

আভোরদয সদর ভূনভয ব্যফোরযয সশ্রণীনফন্যো কযরণয জন্য এ প্রকেটি গ্রণ কযো র রছ। 

 

৮.২ প্রকয়েয ঈয়িিঃ  

 ভূনভয গুণোেণ অনুমো ী ভূনভরক েট  োযী কৃনল, আফোন, ফোনণনজযক  নে উন্ন ন ইতযোনদ কযোটোেনযরত 

নফবি করয গ্রোভোঞ্চররয জন্য সভৌজো  েটনবনিক নডনজটোর ভূনভ সজোননং ম্যো  ভূনভ ব্যফোয নযকেনো 

প্রণন  কযো; 

 ভোঠ ম বোর  ভূনভ ব্যফস্োনোয য নিোন্ত সন োয সুনফধোরথ ব সকন্দ্রী বোরফ কনিউটোযোজোইড ভূনভ তথ্য 

ংযেণ িনত (Computerized Land Information System) স্োন; 

 সুনফধোরবোেী  আগ্রী জনরেোষ্ঠীরক ভূনভ ব্যফোয নফল ক প্রনেণ প্রদোন এফং ”জোতী  ভূনভ ব্যফোয নীনত-

২০০১” োরনোেোদকযণ, কৃনল জনভ সুযেো  ভূনভ ব্যফোয আইন ফোস্তফো রন ো তো কযো; 

  ভূনভ ব্যফোয নযকেনো নফলরম জনোধোযণরক রচতন কযোয ররেয ভোঠ ম বো  ম বন্ত বো, সনভনোয, 

কভ বোরো  প্রনেণ আর োজন সোিোয, পুনস্তকো (Brochures), ট ব নপল্ম ইতযোনদ ততনয এফং 

ইররকট্রননক  নপ্রন্ট নভনড োয ভোধ্যরভ র্তণমূর ম বো  ম বন্ত প্রচোয প্রচোযণো চোরোরনো  নফতযণ। 

 

৮.৩ প্রকয়েয মূর কাম শক্রভ :    

                                     ১। জনভয ব্যফোয জনযকযণ 

২। য োনরটি 

৩। সভৌজো ম্যো ীট ংগ্র 

৪। সভৌজো ম্যো ীট স্ক্যোননং 

৫। সভৌজো ম্যো ীট নডনজটোইরজন 

৬। সভৌজো ডোটোরফইজ নক্রর ন 

৭। এনডট েট সচনকং 

৮। নজরযপোরযন্সনং সভৌজো ম্যো 

৯। সভৌজো ম্যোরয এজ ম্যোনচং  

১০। গ্রোউন্ড ট্রুনথং/নপল্ড সচনকং 

১১। োই সযজুররন স্ক্যোনোয ংগ্র (ফ্লোটরফড আনুনঙ্গক উকযণ) 

১২। অনপ সনট োকব স্োন 

১৩। োব বোয (অন্যোন্য মন্ত্রোং) ংগ্র 

      ১৪।  কনিউটোয  মন্ত্রোং (উরজরো ম বোর  সজোননং ম্যো আ সগ্ররডন এয জন্য ৪৯৩ সট 

এফং প্রকে অনপরয জন্য ৩০ সট) ংগ্র 

 

০৯।  প্রকে নুয়ভাদন  ংয়াধনঃ  ২৭ ভোচ ব ২০১২ োরর এ প্রকরেয মূর নডনন নযকেনো ভন্ত্রী কর্তবক নুয়ভামদত ে। 

তৎরপ্রনেরত ০৭.০৮.২০১৬ নি: তামযয়ি প্রকেটি  জুরোই ২০১২ রত জুন ২০১৪ সভ োরদ ১৭৮২.২৫ রে টোকো প্রোক্কনরত 

ব্যর য ম্বনরত প্রকরেয প্রামনক নুয়ভাদন জোযী কযো  । যফতীয়ত ফোস্তফতোয নননযরে ১ভ ংরোধনী জুরোই ২০১২ 

রত জুন ২০১৫ ম বন্ত ভোননী  নযকেনো ভন্ত্রী কর্তবক নুয়ভামদত ে, প্রকয়েয ২ে ংয়াধনী জুরাআ ২০১২ য়ত জুন 

২০১৭ এফং  জুরাআ ২০১২ য়ত জুন ২০১৭ (২ে ংয়াধনী (মযকাে)। 

 

১০।  মডমম রক্ষযভািা, এমডম/অযমডম ফযাি, ফমুমি  ব্যে ংক্রান্ত তথ্যঃ  

 

অথ বফছয ফ বরল নডনন (আযনডনন) অনুমো ী 

প্ররেনত ফযোরিয নযভোণ 

প্রকৃত ফযোি প্রকৃত ব্য  

২০১২-১৩  ২৭৫.০০  ৩০০.০০ ২৭৩.০৫ 
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অথ বফছয ফ বরল নডনন (আযনডনন) অনুমো ী 

প্ররেনত ফযোরিয নযভোণ 

প্রকৃত ফযোি প্রকৃত ব্য  

২০১৩-১৪ ৪০০.০০  ৪০০.০০ ৩৯৯.৪৪ 

২০১৪-১৫ ৫৬৪.০০  ৫৬৪.০০ ৫৫৯.৯৭ 

২০১৫-১৬   ৭৫০.০০    ৭৫০.০০ ৭৪৮.৬৪ 

২০১৬-১৭ ৬১৮.০০  ৬১৮.০০ ৬০০.৫৪ 

সভোট    

 

১১।  প্রকে মযচারক ংক্রান্ত তথ্যামদঃ 

 

ক্র: 

নং 
প্রকে মযচারয়কয নাভ  দফী পূণ শকারীন িন্ডকারীন 

দামেত্ব ারয়নয মভোদ 

মমােদায়নয 

তামযি 

ব্যমতয তামযি 

০১. সভোোঃ আব্দুর োই, মৄগ্ম মচফ পূণ শকারীন - ০১/০৭/২০১২ ২৭/০৩/২০১৪ 

০২. মভাঃ াাদাত মাাআন, মৄগ্ম মচফ পূণ শকারীন - ২৭/০৩/২০১৪ ২৮/০৫/২০১৫ 

০৩. মভাঃ অবুোর মাাআন, মৄগ্ম মচফ পূণ শকারীন - ২৮/০৫/২০১৫ ০৪/০৬/২০১৫ 

০৪. সভোোঃ কনপর উনিন, মতমযি মচফ পূণ শকারীন - ০৪/০৬/২০১৫ ৩০/০৮/২০১৬ 

০৫. সভোোঃ কত আকফয, মৄগ্ম মচফ পূণ শকারীন - ৩০/০৮/২০১৬ ৩০/০৬/২০১৭ 

 

১২।  প্রকে মযদ শনঃ ভোি প্রকেটি মযদ শনকায়র মদিা মাে মম, প্রকেটি মজমফ থ শােয়ন ফাস্তফােন য়েয়ছ।  

 প্রকেটি নযচোরনোয জন্য একক উৎ নররফ োনন িদ ভন্ত্রণোরর য অধীন নইনজআইএ রত ফ বরভোট ৫৫২.৯৯ 

রে টোকোয স্যোসটরোইট ইরভজ, ৩১টি কনিউটোয সট (ইউনএ  ভননটয), ১১টি ল্যোট, অনরোইন ইউনএ 

০২টি, নপ্রন্টোয ০৪টি, স্ক্যোনোয ০১টি, পরটোকন োয ০১টি, নজনএ ০২টি, এছোড়ো আফোফরিয ভরধ্য সটনফর, সচ োয 

 ম বো ক ক্র  কযো র রছ। ০১টি োব বোয (কোব বোড সযক) ক্র  কযো  । নযদ বনকোরর মন্ত্রোনতগুররো ভূনভ 

ভন্ত্রণোরর য অধীন ৩/২কোটোফরন অফনস্ত বফরনয ২   ৩  তরো  ংযমক্ষত অয়ছ। 

 এ প্রকয়েয অতাে ক্রেকৃত মন্ত্রামত  অফাফি মূ মযমজষ্টায়য মযকড শকৃত ফস্াে াো মাে। 

 
 

১৩।  ংেমবমিক ফাস্তফােন গ্রেমতঃ   

 

১৩.১  যাভ শক মফাঃ এ প্রকয়েয ১৭ কযাটেমযয়ত মভাট ৩৭ জন মদীে যাভ শক  ১৬৩০.৭৯ জনভা মফা গ্রণ 

কযা য়েয়ছ।  

 

১৩.২  অনুামঙ্গক/মফমফধ ব্যে: এ প্রকয়েয মডমম বতযী কায়র প্রথয়ভ শুধুভাি ভতর ভূমভয মজরামূয়ক ন্তশভূি 

কযা য়েমছর। যফতীয়ত ফাস্তফতায মনমযয়ি মথামথ কর্তশয়ক্ষয নুয়ভাদনক্রয়ভ াফ শতয ০৩টি 

মজরায়ক ন্তশভূি কযা ে।  এ কোযরণ ফযায়িয িায়ত ভিে এয়ন প্রকয়েয মনধ শামযত ব্যয়েয ভয়ে 

প্রকয়েয কাজ র্ম্ন্ন কযা য়েয়ছ।  এ কর কাযয়ণ প্রকেটি ২ে ংয়াধন কযা ে।  

 

১৪।    প্রকয়েয ঈয়িি জশনঃ 

 

মযকমেত মজশত 

ক) ভূনভয গুণোেণ অনুমো ী ভূনভরক রফ বোচ্চ ব্যফোয মথো- 

কৃনল, শুোরন, ফন, ভৎ চোল, প্রোকৃনতক োননয আধোয, 

আফোন, ফোনণনজযক  নে উন্ন ন (টুনযজভ) ইতযোনদ 

ক)  রফ বোচ্চ সুনফধো এফং ভূনভয অঠিক ব্যফোয নন ন্ত্ররণয 

জন্য এফং সিকরোল্ডোরদয ভূনভ ব্যফোরযয োরথ 

িৃক্ত অন্যোন্য ব্যফোযকোযীরদয ভরধ্য সৃষ্ট নফফোদ 
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মযকমেত মজশত 

কযোটোেনযরত নফবি করয এ কর জনভয অব্যফোয 

নন ন্ত্ররণয ভোধ্যরভ ভূনভয ব্যফোরযয সিকরোল্ডোযরদয ভরধ্য 

ভূনভয ব্যফোয নননিতকযণ;  গ্রোভোঞ্চররয জন্য সভৌজো  

েটনবনিক নডনজটোর ভূনভ সজোননং ম্যো  ভূনভ ব্যফোয 

নযকেনো প্রণন  কযো; 

 

(Conflicts) ননযরনয জন্য নডনজটোর ল্যোন্ড সজোননং 

ম্যোর ৩২৬ টি উরজরো  এ প্রকরেয ভোধ্যরভ ম্যোরয 

নফনবন্ন স্োরন নফনবন্ন ধযরনয ব্যফোয প্রদ বন কযো র রছ। 

ে) নডনজটোর ল্যোন্ড সজোননং ম্যো ততযী কযরণয ভোধ্যরভ 

ইউনন ন নবনিরত সদরয প্রনতটি উরজরোয ভূনভ ব্যফোরযয 

ম্যো ততযীকযত ভূনভ সজোননং ঠিক ব্যফোয নননিতকযরণয 

জন্য ল্যোন্ড সজোননং আইন প্রণ ন; 

ে) প্রকে প্রনতরফদরন ভূনভয অব্যফোরযয ভস্যো 

এগুররোয ব্যফস্োনো  নযকেনো উরেে কযো র রছ। 

ল্যোন্ড সজোননং ম্যো ফোস্তফো রনয জন্য সজরো এফং 

উরজরো  ল্যোন্ড সজোননং ফোস্তফো ন কনভটি ংনিষ্ট সজরোয 

অনতনযি সজরো প্রোক (যোজস্ব) এয তত্বোফধোরন েঠরনয 

প্রস্তোফ কযো র রছ; 

 

ে) ভূনভয অব্যফোয সযোধ এফং অব্যফোয মুিকযরণয 

জন্য ভুনভয তফনষ্টয অনুমো ী ভূনভয ব্যফোয নননিতকযণ; 

ে) কৃনল,শু িদ, ফন, নচংনড়  ভোছ চোল, প্রোকৃনতক 

জরোধোয, ম বটন, গুরুত্বপূণ ব র ট ল্যোন্ড, োংস্কৃনতক 

ভোনিন্ন স্োন, ঐনতোনক স্োন ইতযোনদ নচনিতকযণ, 

ংযেণ এফং প্রনতরযোধ কযো ম্ভফ র রছ; 

 

র্) নফদ্যভোন ইরকো নরিভ ংযেণ  প্রনতরযোরধয জন্য উচ্চ 

ভোিোয ইরকোরনজকযোর এফং কোরচোযোর সবলুযজ ংযেণ; 

র্) এ প্রকরেয োভোনজক এফং নযরফেত প্রবোফ িোনড 

(SIA-EIA) িন্ন কযো র রছ। এয পরর প্রকে 

এরোকো  ইরকোরনজকোর এফং কোরচোযোর বযোলুজ ংযেণ 

কযরত োোে করযরছ; 

 

ঙ) র্তণমূর ম বোর য সিকরোল্ডোয নযকেনোকোযী, ভূনভয 

ব্যফোযকোযী, নীনতননধ বোযক  নিোন্ত গ্রণকোযীরদয ভরধ্য 

রচতনতো বৃনিয জন্য ভূনভয মরথোযুি ব্যফোয 

নননিতকযণ; 

ঙ) সজরো উরজরো  ইউনন ন ম বোর  

অনুনষ্ঠত/আর োনজত সনভনোয এফং  োকব নযচোরনোয 

ভোধ্যরভ ভূনভ ব্যফোযকোযী নীনতননধ বোযণকোযী এফং 

নযকেনোকোযীরদয ঠিক ভূনভ ব্যফস্োনোয নফলর  

রচতনতো সৃনষ্ট কযো র রছ; 
 

অন্যোন্য সুনননদ বষ্ট উরিশ্য মূোঃ 

 

ক) জনভয নফদ্যভোন উৎোদন েভতো , তফনষ্টয  ম্ভোব্য 

উৎোদনীরতো নফরফচনো  এরন ভূনভয এফং প্রোকৃনতক 

িরদয রফ বোিভ ব্যফোয নননিতকযণ; 

ক) জোতী  ম বোর য ভননটনযং এফং ইবোলুর ভন কনভটি 

র্তণমূর ম বোর  সৃষ্ট ম্যোমূ োরনোেোদ কযরণয জন্য 

ভননটনযং  অগ্রেনত ম বোররোচনো করযরছ; 

 

ে) স্োনী  এফং জোতী  ম বোর য উনিদ  জরজ প্রোণী  

েোছোরো স্োন মথোমথবোরফ ংযেণ /প্রনতরযোধকযণ 

নননিতকযণ; 

ি) মজরা এফং ঈয়জরা ভূমভ মজামনং ফাস্তফােন এফং 

ভমনটমযং কমভটি একয়ি এ কর মফলয়ে সৃষ্ট মনমতফাচক 

প্রবাফ ভয়ে ভয়ে মমাোয়মাে এফং ভিয়েয ভােয়ভ 

হ্রা কয়যয়ছ;  

ে) 

ে) প্রোি তফনষ্টয  গুণোেরণয উয ননব বয করয  ভূ িরদয  

ঠিক নযকেনো এফং ব্যফস্োনো চোলূকযণ; 

 

ে) জরজ এরোকো এফং অন্যোন্য গুরুত্বপূণ ব ইরকোনরিভ 

ঐনতোনক স্োনমূ ল্যোন্ড সজোননং ম্যোর ঠিকবোরফ 

নচনিত কযো র রছ মোরত এ ননদ বনমূ ংযেণ এফং 

কনজোযরবন কযো মো ; 

র্) নযরফেতবোরফ নফরল তফনরষ্টযয অনধকোযী এরোকো 

এফং জোতী  োংস্কৃনতক নযচ  ফন করয এভন স্োন 

ংযেণ কযো। 

 

র্) জোতী  সনভনোয এফং সি োনযং কনভটিয বোমূরয 

আন্ত:ংস্ো সমোেোরমোে এফং রমোনেতো স্োন কযো 

র রছ মোরত ঠিক ভূনভয ব্যফোয এফং ব্যফস্োনো 

নননিত কযো মো । 
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মযকমেত মজশত 

প্রকে নযদ বরনয  প্রকরেয নফনবন্ন নফলর য নচি:  

 
 

১. অআএভআমডয প্রমতমনমধ কর্তশক ভাপ্ত প্রকয়েয নমথি 

ম শায়রাচনা               

২. জাতীে ভূমভ মজামনং(২ে ম শাে) ভাপ্ত প্রকয়েয 

অতাে মূমদ্রত ঈয়জরামবমিক ভূমভ মজামনং প্রমতয়ফদন 

 

 
 

৩. ভোননকেেি সজরোয নংেোইর উরজরোয ল্যোন্ড 

সজোননং ম্যো 

৪. জাতীে ভূমভ মজামনং(২ে ম শাে) ভাপ্ত প্রকয়েয অতাে 

মূমদ্রত  ংযমক্ষত মফমবন্ন আঈমনেন  ঈয়জরায ভূমভ 

মজামনং প্রমতয়ফদন 

                    

 

 

 

৫. প্রকরেয আতো  ক্র কৃত কনিউটোয োভগ্রীয একোং ৬. প্রকরেয আতো  ক্র কৃত ম বো ক োব বোয 
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১৫।  ঈয়িি মজশত না য়ে থাকয়র তায কাযনঃ  প্রকে মযদ শন  PCR ম শায়রাচনা কয়য মদিা মাে মম,  প্রকয়েয 

অতাে ফোস্তফো রনয জন্য ননধ বোনযত কাজ মথো-  সদরয ৬৪টি সজরোয ৪৯৩ টি উরজরোয ৪৫৬২ টি ইউনন রনয 

৫৬৩৪৯ টি সভৌজোয সরটরোইট ইরভজ গ্রণ করয ভূনভয প্রোকৃনতক গুণোগুন/তফনষ্টয  ব্যফোয অনুমো ী সজোননং কযরণয 

কোম বক্রভ িন্ন র রছ এফং প্রনতটি উরজরোয জন্য আরোদো আরোদো ফই মুদ্রণ কযো র রছ নকন্তু এয চূড়োন্ত ব্যফোরযয 

জন্য সম কর ননরদ বনকো  আইন প্রণ রনয জন্য েড়ো আইন  নীনতভোরো ততযী কযো র রছ স কর আইন  

নীনতভোরো চূড়োন্তকযত মথোমথ কর্তবে কর্তবক অনুরভোদন  অনুযরণয আরদ জোযী নো  োয কোযরণ প্রকরেয চূড়োন্ত 

উরিশ্য অনজবত  নন। তরফ এ প্রকরেয ভোধ্যরভ নপনজকযোর সমকর উরিশ্য ননধ বোযণ কযো র নছর তোয ফই অনজবত 

র রছ ভরভ ব প্রতী ভোন রে। 

 

১৬। মডট ংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

ক)  বযন্তযীণ মডটঃ এ প্রকয়েয ১৬-১৭ থ শফছয়য মডট র্ম্ন্ন য়েয়ছ মায প্রমতয়ফদন ১৮/০৮/২০১৬ তামযয়ি জভা মদো 

য়েয়ছ। ঈি মডয়ট োকশ ড শায, মফর প্রস্তুতকযণ ০৭/০৮/২০১৬ তামযয়ি র্ম্ামদত য়েয়ছ প্রাপ্ত অমিয মপ্রমক্ষয়ত 

ভূমভ ভন্ত্রণারয়েয প্রধান মাফযক্ষণ কভ শকতশায মনয়দ শ নুমােী মফরগুয়রা পুণযাে ঠিকবায়ফ দামির কযা য়েয়ছ। 

 

ি)   ফম শমডটঃ  ২০১২-১৩ ায়রয মডট ০৪/০১/২০১৪ তামযয়ি 

   ২০১৩-১৪ ায়রয মডট ০৩/০২/২০১৫ তামযয়ি 

   ২০১৪-১৫ ায়রয মডট ০৩/০৫/২০১৬ তামযয়ি 

   ২০১৫-১৬ ায়রয মডট ০৩/০৫/২০১৬ তামযয়ি র্ম্ামদত য়েয়ছ। ঈয়িমিত মডট মূয় মমবর মডট 

কর্তশক্ষ কর্তশক মকান অমি ঈত্থান কযা েমন। ২০১৬-১৭ থ শফছয়য মডট েমন ভয়ভ শ মদিা মায়ে। 

 

১৭।  অআএভআমড’য ভতাভত:  

 

১৭.১ 

 

 

 

 

 

 

 

১৭.২ 

 

 

 

 

 

 

 

১৭.৩ 

 

 

 

  

 

১৭.৪ 

 

প্রকেটিয ভোি মূল্যো ন প্রনতরফদন প্রোনিয সপ্রনেরত েত ০৯ সরেম্বয ২০১৮ তোনযরে ভোি প্রকরেয 

নযদ বরনয জন্য ভূনভ ভন্ত্রণোরর য ংনিষ্ট ননন য কোযী প্রধোন জনোফ আনক নূয এয অনপ করে েভন 

কযো  । নতনন জোনোন সম, ভূনভ সজোননং প্রকে ২  ম বো  ঠিকবোরফ িন্ন র রছ তরফ এ প্রকরেয কোম বক্রভ 

রত জোতী  ম বোর  এেন সুপর গ্রণ ম্ভফ রেনো সকননো এ প্রকরেয অধীন প্রণীত নডনজটোর ম্যো মূ 

ব্যফোয করয নফনবন্ন প্রকৃনতয জনভয ঠিক ব্যফোয এফং বনফষ্যরত সশ্রণীনফন্যোকৃত জনভয অব্যফোয সযোধ 

করে সম কর আইরনয েড়ো প্রণ ন কযো র রছ স কর আইন মরথোযুি কর্তবে কর্তবক অনুরভোদরনয য 

আইন মূ জোতী  ম বোরম ব্যফোয শুরু ররই এয সুপর ো ো মোরফ; 

 

 এ প্রকরেয ননথ ম বোররোচনো  সদেো মো  সম, কনোররটন্ট ননর োরেয জন্য ৯ ফোয সোরয নফজ্ঞনি প্রকোনত 

র রছ। সকোন সকোন সেরি অননফোম ব কোযরণ (মথো- যোভ বরকয চোকুযী তযোে), নতুন নফলর  যোভ বরকয 

প্রর োজন (মথো- ৩টি োফ বতয অঞ্চররক নতুন করয প্রকরেয আতো  আন ন) ইতযোনদ কোযরণ ফোযংফোয 

যোভ বক ননর োরেয প্রর োজন র রছ। যফতীরত ভূনভ ভন্ত্রণোর  কর্তবক আয একটি প্রকে গ্রণ কযো ভরভ ব 

জোনো সেরছ। ইরতোভরধ্য ঐ প্রকরেয েড়ো নডনন প্রস্তুত/প্রণ রনয কোজ চররছ। আররোচনো  জোনো মো  সম, 

বনফষ্যরত সজোননং প্রকেটিরত ইরতোভরধ্য ভূনভ সজোননং ২  ম বো  প্রকরে প্রস্তুতকৃত নডনজটোর ম্যো এয োরথ 

নফদ্যভোন েনত োরনয সভৌজো  দোেসূচী অন্তবভূি কযো রফ।   

 

 এ প্রকরেয অধীরন উন্মুি সটন্ডোরযয ভোধ্যরভ েোড়ী বোড়ো কযো র রছ নফনবন্ন উরজরোনবনিক প্রনতরফদন  

ম্যো মুদ্ররণয জন্য উন্মুি সটন্ডোয িনত, কনিউটোয মূ এফং োব বোয উন্মুি সটন্ডোয িনত, এফং আফোফি 

ক্রর য জন্য সকোরটন আফোন (RFQ) িনত অনুযণ কযো র রছ। এছোড়ো এ প্রকরেয প্রধোন ক্র  অথ বোৎ 

সরটরোইট ইরভজ মূ োনন িদ ভন্ত্রণোরর য অধীন CEGIS নোভক প্রনতষ্ঠোন রত নংরের সো ব 

িনতরত ৫৫২.৯৯ রে টোকো  ক্র  কযো র রছ;  

 

 ম বোররোচনো  সদেো মো  সম, মূর নডনন ব্য  ১৭৮২.২৫ রে টোকো ধযো র নছর যফতীরত এই ব্য  বৃনি করয 

২৭৫৪.৯৬ (৫৫%) বৃনি সর রছ। কোযণ নররফ সদেো মো  যফতীরত োফ বতয ৩টি সজরো নতুন করয অন্তবভূনি 
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১৭.৫ 

 

 

১৭.৬ 

 

 

 

 

এফং োফ বতয অঞ্চসরয নফরল ভূনভয তফনষ্টয  েঠন নবন্নতোয কোযরণ নফরল জ্ঞোন িন্ন যোভ বক ননর োে 

কযরত র রছ। এ প্রকরেয সভোট সদী  ৩৬ জন যোভ বক ১৬৩০.৮৭ জনভো কোজ করযরছন; 

  

এ প্রকরে  অনডট িন্ন র রছ। এ প্রকরেয অনডট অনধদিয কর্তবক অনডট িন্ন র রছ ভরভ ব সদেো মো । 

উরেখ্য সম, সকোন অনডট আনি উত্থোনত  নন;  

 

প্রকরেয ভোধ্যরভ অনজবত স্যোরটরোইট ইরভজ, কনিউটোয, ল্যোট, ইউনএ, নপ্রন্টোয, স্ক্যোনোয, পরটোন োয, 

নজনএ  আফোফি  কর ভোরোভোর ২টি ইনরবনটযী সযনজষ্টোরয ংযনেত আরছ। নযদ বনকোরর 

প্রকেটি ফোস্তফো নকোরর ভূনভ ভন্ত্রণোরর  ননজস্ব একটি দিরযয করে কর ভোরোভোর ংযনেত অফস্ো  ো ো 

মো । তরফ মন্ত্রোং  ভোরোভোর মূ ভূনভ ভন্ত্রণোরর  জভোকযণ ংক্রোন্ত সকোন কোেজি দৃনষ্টরেোচয  নন।   

 

১৭.৭  এ প্রকরেয অধীন প্রণীত কৃনল জনভ সুযেো আইনটি ফতবভোরন ভনন্ত্রনযলদ নফবোরে চূড়োন্ত অনুরভোদন কোম বক্রভ 

গ্ররণয জন্য সপ্রযণ কযো র রছ। 

১৭.৮ ম বোররোচনো  সদেো মো  প্রকরেয নি োনযং কনভটিয (PSC)  প্রকরেয ফোস্তফো ন কনভটি (PIC) েঠন এফং এ 

কর কনভটিয নন নভত বো অনুনষ্ঠত  নন। বনফষ্যরত ভূনভ ভন্ত্রণোর রক গৃীত প্রকরেয কোম বক্রভ শুরুয 

প্রোথনভক ম বোর ই একর কনভটি েঠন কযো প্রর োজন। 

 

 

১৮।  অআএভআমড’য  সুামযভারাঃ 

 

১৮.১ প্রকেটি ফোংরোরদর নফদ্যভোন ভূনভ ব্যফস্োনো  ব্যফোরযয নফলর  একটি গুরুত্বপূণ ব কোম বক্রভ। উন্নত নফরে 

সজোননং ব্যফস্ো প্রফতবরনয ভোধ্যরভ জনভয ব্যফোয নননিতকযরণয োরথ োরথ অন্যোন্য নফল  মূ নননিত কযো 

ম্ভফ র রছ। ফোংরোরদর এই সজোননং এয তথ্য ম্বনরত ভূনভ ব্যফস্োনো  ভূনভয ব্যফোয নননিত কযো 

প্রর োজন; 

 

১৮.২ বনফষ্যরত ভূনভ ভন্ত্রণোর  কর্তবক গৃীত প্রকেমূরয PSC  PIC কনভটি েঠন  এ কর কনভটিয নন নভত 

বো অনুষ্ঠোন এফং এ কর বো  গৃীত নিোন্ত মূ প্রনতোররনয জন্য ভন্ত্রণোর  কর্তবক একটি আরোদো 

ভননটনযং কনভটি েঠন কযোয নফলরম রচষ্ট থোকো প্রর োজন; 

 

১৮.৩ এ প্রকে রত অনজবত ভূনভয তফনষ্টয অনুমো ী প্রণ নকৃত নডনজটোর ম্যো মূ প্রোতযনক জীফরন কোরজ 

রোেোরনোয জন্ম তথো ভূনভয মথোমথ ব্যফোয নননিতকযরণয জন্য প্রণীত আইন মূ মথোমথ কর্তবে কর্তবক 

অনুরভোদন  যোিী  ম বোর  এ আইন ব্যফোরযয প্রর োজনী  ব্যফস্ো গ্ররণয কোম বক্রভ দ্রুততোয োরথ িরন্নয 

জন্য ভূনভ ভন্ত্রণোর  ংনিষ্ট ভন্ত্রণোর   নফবোে মূরয োরথ নফরল সমোেোরমোে যেো কযরত োরয; 

  

১৮.৪ প্রকরেয ভোধ্যরভ অনজবত মন্ত্রোং  ভোরোভোর মথোমথ প্রনক্র োয ভোধ্যরভ ভূনভ ভন্ত্রণোরর  সপ্রযণ  জনপ্রোন 

ভন্ত্রণোর  কর্তবক এগুররোয নফলর  প্রর োজনী  ব্যফস্ো গ্রণ অথফো আইনোনুেবোরফ প্রনক্র োটি িন্ন কযোয 

মথোমথ ব্যফিো ভূনভ ভন্ত্রণোর  কর্তবক গ্রণ কযো প্রর োজন; 

 

১৮.৫ উনযউি সুোনযভোরোয নবনিরত কোম বক্রভ গ্রন কযত আেোভী ০১ (এক) ভোরয ভরধ্য আইএভইনডরক অফনত 

কযরত রফ। 

 


