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১.          ও            : 

 

১.১.             : 

 

ফঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব অআন, ১৮৮৫ এয ধীন ভূমভয ভামরকানা ম্পমকিত ম্যা ও খমতয়ান প্রণয়ন কাজ মযচারনায রক্ষ্যে 

১৮৮৮ াক্ষ্র 'ভূমভ রযকর্ ি দপ্তয' নাক্ষ্ভ একটি স্বতন্ত্র দপ্তয গঠন কযা য়।তখন জময কাজ “াক্ষ্ব ি ফ আমিয়া”এয উয ন্যস্ত 

মির।১৯১৯ াক্ষ্র জমযক্ষ্য কাজ ভূমভ রযকর্ ি দপ্তক্ষ্যয উয ন্যস্ত কযা য় এফং দপ্তযটিক্ষ্ক 'ভূমভ রযকর্ ি ও জময মযদপ্তয' 

নাক্ষ্ভ মবমত কযা য়।এয দয দপ্তয রকারকাতায় স্থামত য়। ১৯৪৭ াক্ষ্র রদ মফবাক্ষ্গয য ফমযার রজরায ব্রাউন 

কম্পাউক্ষ্ি স্থায়ীবাক্ষ্ফ জময মফবাক্ষ্গয মপ স্থান কযা য়। অযযংপুক্ষ্য স্থান কযা য়ক্ষ্ক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট রপ্র।  

 

যফতীক্ষ্ত জময মপ ফমযার রজরা ক্ষ্ত ঢাকায ওয়াজ ঘাে নফাফ এক্ষ্েক্ষ্েয ফামেক্ষ্ত ও অক্ষ্যা মকদিমদন য টিপুসুরতান 

রযাক্ষ্র্য(ওয়াযী) বাো ফামেক্ষ্ত এফং মযদপ্তয বফন মনভ িাণ ভাপ্ত ক্ষ্র ১৯৫৩ াক্ষ্র ফতিভান স্থাক্ষ্ন (রতজগাঁও) এ মযদপ্তয'টি 

স্থানান্তয কযা য়।এয মকদিমদন য রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট রপ্র যংপুয ক্ষ্ত ঢাকায় স্থানান্তয কযা য়। ১৯৭৫ াক্ষ্রয রপব্রুয়াময ভাক্ষ্ 

জামতয মতা ফঙ্গফন্ধু রখ মুমজবুয যভান যকাক্ষ্যয অভক্ষ্র এটি 'ভূমভ রযকর্ ি ও জময মধদপ্তয' এ রূান্তমযত য় ও এয 

কাম িক্রক্ষ্ভয মযমধ ফহুরাংক্ষ্ বৃমি ায় এফং মপক্ষ্য নাভকযণ কযা য় ‘মর্াে িক্ষ্ভন্ট ফ ল্যাি রযকর্ ি এি াক্ষ্ব ি”।  

 

১.২.            ও     : 

 

     (Vision): 

 

ফতিভান গণতামন্ত্রক যকায রঘামলত “রূকল্প-২০২১” নুযক্ষ্ণ তথ্য-প্রযুমিয প্রায ঘটিক্ষ্য় ভূমভ জময ও রযকর্ ি 

ব্যফস্থানাক্ষ্ক অধুমনক কযায ভাধ্যক্ষ্ভ ক্রটিমুি,জনফান্ধফ,রেকআ এফং জনকল্যাণমুখী অধুমনক ভূমভ জময ও প্রান 

ব্যফস্থা গক্ষ্ে রতারা। 

  

       (Mission): 

 

 দয, প্রযুমিমনব িয ও রেকআ ভূমভ জময ব্যফস্থানায ভাধ্যক্ষ্ভ ভূমভ ভামরকক্ষ্দয ঠিক ভামরকানা তথ্য 

মনমিতকযণ; 

 তথ্য-প্রযুমিয প্রায ঘটিক্ষ্য় মর্মজোর ভূমভ জময ব্যফস্থানা গক্ষ্ে রতারা; 

 অধুমনক প্রযুমি ব্যফায কক্ষ্য মর্মজোর ভূমভ নকা ও রযকর্ ি র্াোক্ষ্ফআজ ততময কযা; 

 ভূমভ প্রাক্ষ্ন দযতা উন্নয়ন; 

 স্বল্পতভ ভক্ষ্য় ভূমভ ভামরকক্ষ্দয নুকূক্ষ্র উন্নত মনযাত্তা ম্বমরত RORপ্রদান; 

 জময,ম্যামংও ভূমভ উন্নয়ন কক্ষ্যয উন্নয়ন াধন; 

 ম্যা মর্মজোআজর্ এফং ROR ভূমভ রযকর্ ি কমম্পউোযাআজর্ কযা; 

 প্রামতষ্ঠামনক ংস্কায,ভানফ ম্পদ উন্নয়নূলরক ব্যফস্থামদ প্রফতিনএফং 

 ভগ্র রদক্ষ্য জন্য একটি দীঘ িক্ষ্ভয়ামদ ও ভমিত ভূমভ প্রান উন্নয়ন(ওয়ান ে ামব ি)কাম িক্রভ প্রণয়ন কযা।  
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                (Strategic Objectives): 

 

 কাম িকযভূমভস্বত্বব্যফস্থানা; 

 ভূমভজমযকাক্ষ্জদযতাবৃমি। 

 

                     : 

 

 দযতায ক্ষ্ঙ্গ ফামল িক কভ িম্পাদন চুমি ফাস্তফায়ন; 

 দযতা ও তনমতকতায উন্নয়ন; 

 তথ্য মধকায ও স্ব-প্রক্ষ্ণামদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন; 

 কাম িিমত ও রফায ভাক্ষ্নান্নয়ন; 

 কভ ি মযক্ষ্ফ উন্নয়ন। 

 

১.৩.             (Allocation of Business): 

 

 একটি মনমদ িষ্ট ভয়ীভায ভক্ষ্ধ্য ভগ্র রদ থফা রকান রজরা থফা রজরায রকান ংক্ষ্য স্বত্বমরম এফং রভৌজা 

ম্যা প্রস্তুত/ংক্ষ্াধন; 

 প্রক্ষ্তেক ভূমভ ভামরক্ষ্কয Records of Right (ROR)ফা স্বত্বমরম/খমতয়ান প্রণয়ন এফং মুদ্রণ;  

 মর্মজোর িমতক্ষ্ত ভগ্র রদক্ষ্য প্রমতটি রভৌজায স্বত্বমরম ও রভৌজা ম্যা প্রণয়ন; 

 ম িায়ক্রক্ষ্ভ কর রভৌজায় মজওক্ষ্র্টিক কক্ষ্রার ক্ষ্য়ন্ট স্থান; 

 প্রমতটি উক্ষ্জরা,ক্ষ্জরা এফং ভগ্র রদক্ষ্য ম্যা প্রস্তুত, মুদ্রণ,পুনঃমুদ্রণ এফং ংক্ষ্াধন; 

 অন্তজিামতক ীভানা মচমিতকযণ, ীভানা মি ম্যা প্রস্তুত এফং মুদ্রণ; 

 অন্তঃক্ষ্জরা এফং অন্তঃউক্ষ্জরা ীভানা মনধ িাযক্ষ্ণয রযক্ষ্ে রজরা প্রাকগণক্ষ্ক কামযগময ায়তা প্রদান; 

 রজরা/উক্ষ্জরাপুনগ িঠন ংক্রান্ত যকাময প্রস্তাক্ষ্ফ কামযগময ও রবৌগমরক গ্রণক্ষ্মাগ্যতায মফলক্ষ্য় মনযীযাকযণ; 

 অন্তজিামতক ও অন্তঃক্ষ্জরা ীভানা মচমিতকযণ, কোর্ািার াক্ষ্ব ি এফং ভূমভ ংস্কায কাম িক্রক্ষ্ভ যকাযক্ষ্ক 

যাভ ি প্রদান; 

 অন্তজিামতক রমৌথ ীভানা ক্ষ্েরন নুষ্ঠান এফং রমৌথবাক্ষ্ফ অন্তজিামতক ীভানা মযদ িন; 

 ভূমভ জমযক্ষ্য াক্ষ্থ ংমিষ্ট কভ িকতিা-কভ িচাযীক্ষ্দয প্রমযণ প্রদান; 

 মফ.ম.এ(প্রান,পুমর) ও ন্যান্য কোর্াযভুি কভ িকতিা মফচায মফবাক্ষ্গয কভ িকতিাগক্ষ্ণয াক্ষ্ব ি ও 

রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট রেমনং অক্ষ্য়াজন। 

 

১.৪.           ও                                (Organizational Structure): 

 

১৯৭৪ ার ম িন্ত উমচফ দভম িাদায একজন মযচারক্ষ্কয ধীক্ষ্ন এ মযদপ্তক্ষ্যয কাম িক্রভ মযচামরত য়। ১৯৭৫ াক্ষ্র 

যুগ্মমচফ দভম িাদায একজন ভামযচারক্ষ্কয রনতৃক্ষ্ত্ব মযদপ্তযটি মধদপ্তক্ষ্য রূান্তমযত য়। তখন রথক্ষ্ক ভামযচারক্ষ্কয 

ধীন উমচফ দভম িাদায ২ জন মযচারক: (১) মযচারক (ভূমভ রযকর্ ি) ও  (২) মযচারক (জময) দাময়ত্ব ারন 

কক্ষ্যন। ১৯৮৪ াক্ষ্র প্রামনক ংস্কায ংক্রান্ত জাতীয় ফাস্তফায়ন কমভটিয (মনকায) মযক্ষ্াক্ষ্ে িয মযক্ষ্প্রমযক্ষ্ত অযও ১টি 

মযচারক (প্রান) এয দ সৃমষ্ট য় এফং ভামযচারক দটি মতমযি মচফ দভম িাদায় উন্নীত কক্ষ্য মযচারক্ষ্কয ৩টি 

দ যুগ্নমচফ দভম িাদায় উন্নীত কযা য়। 

 

১৯৮৪ াক্ষ্রয পূফ ি ম িন্ত স্বাধীনতা উত্তয এক্ষ্দক্ষ্ ঢাকা, ভয়ভনমং, চট্টগ্রাভ, মদনাজপুয, কুমষ্টয়া, াফনা ও মদয়াযা 

রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট, ঢাকায ধীক্ষ্ন স্থায়ী রেঅক্ষ্য মবমত্তক্ষ্ত অয,এ জময মযচামরত য়। ১৯৮৪ াক্ষ্রয মনকায এয 

প্রমতক্ষ্ফদক্ষ্নয মযক্ষ্প্রমযক্ষ্ত একজন উমচফ দভম িাদায কভ িকতিায মনয়ন্ত্রক্ষ্ণ কুমভল্লা, রনায়াখারী, খুরনা, পমযদপুয, ফমযার, 
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মক্ষ্ায, মক্ষ্রে, যংপুয, ফগুো ও োঙ্গাআর এ ১০ টি স্থায়ী রজানার রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট মপ এফং এয ধীক্ষ্ন ২০৯ টি উক্ষ্জরায় 

স্থায়ী উক্ষ্জরা রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট মপ স্থান কযা য়। 

 

২০১১ াক্ষ্র ঢাকা, ভয়ভনমং ও াফনা মযমবনার রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট মফলুপ্ত কক্ষ্য ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী, কুমষ্টয়া, 

ভয়ভনমং, াফনা, মদনাজপুয, টুয়াখারী ও জাভারপুয এ অযও ৯টি রজানার রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট মপ এফং এয ধীক্ষ্ন ২০০ 

টি উক্ষ্জরায় স্থায়ী উক্ষ্জরা রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট মপ স্থান কযা য়।      

          

১.৫.               :(                      :       -১) 
 

 .                : 

 

    

     

মপমবমত্তক 

মধদপ্তয রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট রপ্র 
রজানার 

মপূল 

মদয়াযা ও  অঞ্চমরক 

রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট মপূল 

উক্ষ্জরা রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট 

মপূল 
রভাে 

ভঞ্জুমযকৃত ৩৪০ ৪৬৮ ৩৫৭ ১০৬ ৬৩৭১ ৭৬৪২ 

কভ িযত ১৯৩ ২৩২ ১৩৩ ৫৫ ১৯২০ ২৫৩৩ 

শূন্য ১৪৭ ২৩৬ ২২৪ ৫১ ৪৪৫১ ৫১০৯ 

 

 

খ.               : 

 

রেমণমবমত্তক 

১ভ রেমণয দ ২য় রেমণয দ ৩য় রেমণয দ ৪থ ি রেমণয দ রভাে 

৪৯০ ৬৮৬ ৪৪৮৩ ১৯৮৩ ৭৬৪২ 

২২৮ ৩৭৪ ১১২০ ৮১১ ২৫৩৩ 

২৬২ ৩১২ ৩৩৬৩ ১১৭২ ৫১০৯ 

 

 

 .        : 

ক্ষ্দান্নমত পূফ ি দ ক্ষ্দান্নমত প্রাপ্ত দ ংখ্যা 

াফ-াক্ষ্ব িয়ায 

উ-কাযী রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট মপায 

১৪ 

াক্ষ্ব িয়ায ১৩৭ 

কমম্পউেয ২৫ 

ড্রাপেম্যান ১১৪ 

ফাউিাযী অমভন ৮ 

রকায ২ 

োব িা াক্ষ্ব িয়ায ৩ 

                                           রভাে ৩০৩ 
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১.৬. ২০১৯-২০২০                              (এ  এ) এ          ও     : 

 

 

রকৌরগত উক্ষ্েক্ষ্েয ভান কাম িক্রভ একক রযেভাো 
প্রকৃত জিন 

২০১৯-২০ 

[১.১] রভৌজা জমযকযণ [১.১.১] রভৌজা জমযকৃত 

(মাঁচ ম িন্ত) 

ংখ্যা 

 

১০০ ৮০ 

 

[১.১.২] রভৌজা ম্যা প্রস্তুতকৃত রভৌজা ংখ্যা ৬৫০ ৫৪০ 

[১.১.৩] স্বত্বমরময (খমতয়াক্ষ্নয) শুি কম 

প্রস্তুতকৃত 

ংখ্যা (রয) ৫.২৫ ৪ 

[১.২] স্বত্বমরম কমম্পউোক্ষ্য         

ংযযণ ও মুদ্রণ 

[১.২.১] খমতয়াক্ষ্ন কমম্পউোক্ষ্য এমরকৃত ংখ্যা (রয) ১১.৩০ ১০.৯৮ 

[১.২.২] খমতয়ান মুদ্রণ ংখ্যা 

(রয) 

৯.০০ ১৩.২৪ 

[১.২.৩] ম্যা মুদ্রণ ংখ্যা 

(রয) 

৪.০০ ৩.১৩ 

[১.৩] স্বত্বমরম স্তান্তয [১.৩.১] স্বত্বমরম চুোন্ত প্রকা রভৌজা ংখ্যা ৩০০০ ২২০০ 

[১.৩.২]স্বত্বমরময রগক্ষ্জে মফজ্ঞমপ্ত   

প্রকামত ও ংমষ্ট কতৃিক্ষ্যয মনকে  

স্তান্তয 

রভৌজা ংখ্যা ৩৭০০ ২৯৯৫ 

[১.৪]বেন্তযীণীভানা  মফক্ষ্যাধ 

মনস্পমত্ত কযণ  

[১.৪.১] মনষ্পমত্তকৃত বেন্তযীণ ীভানা 

মফক্ষ্যাধ 

ংখ্যা ৩ ২ 

[১.৫] অন্তজিামতক ীভানা 

ম্পমকিত মফলয় মনষ্পমত্ত 

[১.৫.১] রমৌথবাক্ষ্ফ ীভানা মযদ িনকৃত ংখ্যা ১৬ ১২ 

[১.৫.২] রমৌথ ীভান্ত ক্ষ্েরন নুমষ্ঠত ংখ্যা ১ ১ 

[১.২.৩] ীভানা মরায রভযাভতকৃত ংখ্যা ৪৫০ ৪৫০ 

[২.১]ভূমভ ব্যফস্থানা ও 

জমযক্ষ্য াক্ষ্থ ংমিষ্ট 

কভ িকতিাক্ষ্দয দযতা বৃমি 

[২.১.১] কভ িকতিা /কভ িচাযীক্ষ্ক প্রমযণ  

প্রদত্ত 

ংখ্যা ৬০০ ৬১০ 

[২.২] াক্ষ্ব ি ও রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট 

প্রমযণ 

[২.২.১] কভ িকতিাক্ষ্দয াক্ষ্ব ি রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট 

প্রমযণ প্রদত্ত 

ংখ্যা ২৪০ ১৯০ 

[২.৩] মযফীযণ ও তদাযমক [২.৩.১] মপ মযদ িনকৃত      ২০ ৪ 

[২.৩.২] মযদ িক্ষ্নয সুাময ফাস্তফাময়ত % ৮৫ ৭০% 

 

১.৭. ২০১৯-২০২০           -                : (২০১৯-২০২০           -                           

   ,      -২) 

         ও             এ   -                        ২০১৯   :        ২০২০   :                   

        -৪৪৮১,              -৪৪৫১,          -১৯৪০ ,              -১৩১১,                       -

২০২,      ও     -৩৭১। 

 ড়          ১৬                        ও              -                /১৯   :      

      /২০১৯    :      ৬     ,      /২০১৯   : ও         ৫     ,        /২০২০   : ৬     , 

       /২০২০   : ৭     ,     /২০২০  : ৬     , এ   /২০২০   :  ১০     ,   /২০২০   : ৬     ,   /২০২০ 

  : ৫               ।  
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১.৮                                : 

 

(ক) এ  এ                           এ               : (এ                   .এ               

১৯৬৫-২০২০ ,        - ৩) 

১৯৬৫ াক্ষ্র এ.এ রযকক্ষ্র্ িয মবমত্তক্ষ্ত অয.এ জময শুরু য়। অয.এ জময ৬টি বৃত্তয রজরায (ঢাকা, চট্টগ্রাভ, 

যাজাী, কুমষ্টয়া, াফনা, ভয়ভনমং) ামফ িক িমতক্ষ্ত স্থায়ী রে-অক্ষ্য মবমত্তক্ষ্ত শুরু য় এফং ভয়ভনমং রজরায 

বালুকা উক্ষ্জরায ২১টি রভৌজা ব্যতীত ২২৯৮০ রভৌজায অয.এ জময কাজ ২০১৪ াক্ষ্র ভাপ্ত য়। যফতীক্ষ্ত ১৯৮৫ 

াক্ষ্র ১ভ ধাক্ষ্ ১০টি এফং ২য় ধাক্ষ্ ০৯টি রজানার রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট মপ এফং এয ধীক্ষ্ন ২০০টি উক্ষ্জরায় স্থায়ী উক্ষ্জরা 

রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট মপ স্থান কযা য়।   

(খ) ২০১৯০    -২০২                 এ               : 

২০১৯-২০ থ ি ফিক্ষ্য াযা রদক্ষ্য ২৯২০টি রভৌজায জমযক্ষ্য কর স্তক্ষ্যয কাম িক্রভ রক্ষ্ল ংমিষ্ট কতৃিক্ষ্যয ফযাফক্ষ্য 

স্তান্তয কযা য়।  

১.৯. ২০১৯-২০২০                    ও                  খ            : 

 

১.                        : 

 

রজানার রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট এফং মদয়াযা রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট এয অওতায় ফতিভাক্ষ্ন াযা রদক্ষ্ নাতন জমযক্ষ্য াাাম মর্মজোর 

জময কাম িক্রভ মযচামরত ক্ষ্ে। ঢাকা, মক্ষ্ায, পমযদপুয, খুরনা, ফমযার, ফগুো, যংপুয, মদনাজপুয, মক্ষ্রে, োঙ্গাআর, 

কুমভল্লা, রনায়াখারী, যাজাী, াফনা, ভয়ভনমং, জাভারপুয চট্টগ্রাভ১৭টি রজাক্ষ্ন জময কাজ চরভান অক্ষ্ি। নফসৃষ্ট  

টুয়াখারী ও কুমষ্টয়া রজাক্ষ্ন জনফর মনক্ষ্য়াগ ও মন্ত্রামত ংগ্র াক্ষ্ক্ষ্য ফগুক্ষ্রা রজাক্ষ্ন মর্মজোর িমতক্ষ্ত জময কাজ 

অযম্ভ কযা ক্ষ্ফ। ফতিভান জনফর ও মর্মজোর মন্ত্রামতয উয মনব িয কক্ষ্য ঢাকা রজাক্ষ্নয াবায, রা,মঙ্গাআয,াটুমযয়া, 

মযযাভপুয, গাজীপুযদয, গজামযয়া উক্ষ্জরায় মর্মজোর জময চরভান অক্ষ্ি। জাভারপুয, যাজাী, যংপুয রজাক্ষ্ন 

মর্মজোর িমতক্ষ্ত জময কাজ চরভান অক্ষ্ি। এ িাো পমযদপুয, খুরনা, মক্ষ্রে ও রনায়াখারী রজাক্ষ্নয রম কর রভৌজায 

জময য়মনক্ষ্গুক্ষ্রাক্ষ্ত মর্মজোরজমযক্ষ্য কাজ শুরু ক্ষ্ফ। ধুনালুপ্ত ১১টি মিেভক্ষ্রয ৩৪টি রভৌজায জমযক্ষ্য কর স্তক্ষ্যয 

কাজ রক্ষ্ল রযকর্ ি ও নকা রজরা প্রান ংমিষ্ট কতৃিক্ষ্যয দপ্তক্ষ্য স্তান্তয কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ি। 

 

২. খ         ও                          : 

 

২০১৯-২০২০থ িফিক্ষ্য াযাক্ষ্দক্ষ্ ৪ রয খমতয়াক্ষ্নয শুিকম প্রস্তুত কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ি। এ ভক্ষ্য় মফমবন্ন রজান ক্ষ্ত রপ্রমযত ১০ 

রয খমতয়াক্ষ্নয তথ্য রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট রপ্রক্ষ্য কমম্পউোয মক্ষ্েক্ষ্ভ এমর কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ি। ২০১৯-২০২০ থ িফিক্ষ্য খমতয়ান মুদ্রণ 

কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ি ৭ রয ১৫ াজায এফং ম্যা মুদ্রণ কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ি ৩ রয ১৩ াজায কম। এ ভক্ষ্য় ২২০০ রভৌজায চূোন্ত 

প্রকানা রদয়া ক্ষ্য়ক্ষ্ি এফং কতৃিক্ষ্যয মনকে স্তান্তমযত ক্ষ্য়ক্ষ্ি ২৯২০ রভৌজায স্বত্বমরম(খমতয়ান ও রভৌজা ম্যা)। এ িাো 

জনগক্ষ্ণয জন্য রফা জরবে ও উেুিকযক্ষ্ণয ং মক্ষ্ক্ষ্ফ ১ রকাটি ৪৬ রয অয.এ. খমতয়ান ওক্ষ্য়ফাআক্ষ্ে অক্ষ্রার্ 

কক্ষ্য উেুি কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ি। ২০১৯-২০২০ থ িফিক্ষ্য মফমবন্ন রজান রথক্ষ্ক প্রাপ্ত ২ রয ৯ ত ৮৩টি রভৌজা ম্যা স্কোন কক্ষ্য 

অক্ষ্রার্ কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ি। 

 

৩.                    ও    এ       : 

 

নরাআন ভূমভ জময পেওয়ায প্রস্তুক্ষ্তয কাজ ম্পক্ষ্ন্নয মনমভত্ত প্রাথমভকবাক্ষ্ফ পেওয়াক্ষ্য েোটিক ম্যা (Static Map) 

ংক্ষ্মাগ খমতয়ান প্রণয়ক্ষ্নয জন্য রম রম মফলয়/ভমর্উর ন্তভু িি কযা মায় তা আক্ষ্তাভক্ষ্ধ্য ম্পন্ন কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ি এফং 
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র্াআনামভক ম্যা (Dynamic Map) ংক্ষ্মাক্ষ্গয মফলয়টি প্রমক্রয়াধীন। ফতিভাক্ষ্ন মক্ষ্েভটি ঢাকা রজাক্ষ্ন চরভান মর্মজোর 

জময কাক্ষ্জ পরতায াক্ষ্থ ব্যফায কযা ক্ষ্ে।  

 

৪.                        : 

 

অন্তজিামতক ীভান্ত যযণাক্ষ্ফযক্ষ্ণয ং মক্ষ্ক্ষ্ফ ২০১৯-২০২০ থ িফিক্ষ্য ফাংরাক্ষ্দ-বাযত ১টি রমৌথ ীভান্ত ক্ষ্েরন 

নুমষ্ঠত য়। এ িাো ২০১৯-২০২০ থ িফিক্ষ্য ১৫টি রমৌথ ীভান্ত মযদ িন এফং ৫৪০টি মফমবন্ন ধযক্ষ্নয ীভান্ত মরায 

রভযাভত কযা য়। 

 

৫. Economic Development Cooperation Fund (EDCF)এ         ও                          : 

 

দমযণ রকামযয়ায উন্নয়ন ক্ষ্মাগী ংস্থা Economic Development Cooperation Fund (EDCF) এয কামযগময ও 

অমথ িক ায়তায় রদক্ষ্য ৩টি মটি কক্ষ্ িাক্ষ্যন, ১টি রৌযবা ও ২টি উক্ষ্জরায় প্লে-টু-ভূমভ জমযক্ষ্য ভাধ্যক্ষ্ভ মর্মজোর 

ম্যা ও খমতয়ান প্রস্তুতকযক্ষ্ণয জন্য ৩৫১.৮৬ রকাটি োকা ব্যক্ষ্য় প্রকল্পফাস্তফায়ক্ষ্নয কাজ চরক্ষ্ি। 

 

৬. ‘              ’    :  

 

'ভূমভ বফন মনভ িাণ' প্রকক্ষ্ল্পয ধীক্ষ্ন ভূমভ বফন মনভ িাক্ষ্ণয কাজ এ ম িন্ত ৭০% ভাপ্ত ক্ষ্য়ক্ষ্ি। 

 

৭.                       : 

 

‘Ease of Doing Businees’এযRanking উন্নয়নকযক্ষ্ণয ং  মক্ষ্ক্ষ্ফ ভূমভয রেমণমফন্যা ১১২৪ রথক্ষ্ক ১৪টি 'রত রূান্তয 

কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ি। 

 

 

১.১০.               (     ): 
 

             : 
 

২০১৯-২০২০থ িফিক্ষ্যভূমভক্ষ্যকর্ িওজময মধদপ্তয কতৃিক মযচামরত বেন্তযীণ প্রমযণ কাম িক্রভ মক্ষ্ক্ষ্ফ রভাে ৩২টি 

রকা ি মযচামরত য় এফং রভাে ৯৪৯ জন প্রমযণাথী উি রকা িূলক্ষ্ ংগ্রণ কক্ষ্যন। 
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                                      : 

 

 
 

নং            
রকা ি

ংখ্যা 

প্রমতক্ষ্কাক্ষ্ ি 

ংগ্রণকাযীয 

ংখ্যা 

রভাে 

ংগ্রণকাযীয 

ংখ্যা 

রকাক্ষ্ িয 

রভয়াদ 

(মদন) 

প্রমযণ 

ভয় 

(ঘন্টা) 

১ ২ ৩ ৪ 
৫ 

(৩x৪) 
৬ 

৭ 

(৫x৬x৮) 

১ দাপ্তমযক অচযণ ও শৃঙ্খরা মফলয়ক প্রমযণ ২ ৩০ ৬০ ৮ ৩৮৪০ 

২ 
গণখাক্ষ্ত ক্রয় (Public Procurement) মফলয়ক 

প্রমযণ রকা ি 
১ ২১ ২১ ৩ ৫০৪ 

৩ 
ফামল িক কভ িম্পাদন চুমি (APA) মফলয়ক 

ফমতকযণ রকা ি 
২ ৩৯ ৭৮ ২ ১২৪৮ 

৪ 
জাতীয় শুিাচায রকৌর মফলয়ক ফমতকযণ 

রকা ি 
২ ৩৬ ৭২ ২ ১১৫২ 

৫ 
ভূমভ জময ও রযকর্ ি ব্যফস্থানা মফলয়ক 

প্রমযণ 
৮ ২৬.৫ ২১১ ৭৫ ১,২৬,৬০০ 

৬ আটিএ প্রমযণ ৪ ২৫ ১০০ ৪০ ৩২,০০০ 

৭ অকি মজঅআএ রফমক প্রমযণ ২ ২০ ৪০ ২০ ৬,৪০০ 

৮ 
নরাআন ল্যাি াক্ষ্ব ি পেওয়োয মযচারনা 

মফলয়ক প্রমযণ 
৪ ২৬ ১০৪ ২০ ১৬,৬৪০ 

৯ আ-নমথ মযক্ষ্ো ি প্রমযণ রকা ি ১ ২০ ২০ ২ ৩২০ 

১০ 
মপ ব্যফস্থানা ও যকাময কভ িচাযীক্ষ্দয 

শৃঙ্খরা মফলয়ক প্রমযণ রকা ি 
১ ৩৫ ৩৫ ২ ৫৬০ 

১১ 
মপ ব্যফস্থানা (মচফারয় মনক্ষ্দ িভারায 

প্রামঙ্গক মফলয়ূল)মফলয়ক প্রমযণ রকা ি 
১ ৪০ ৪০ ৫ ১৬০০ 

১২ উদ্ভাফক্ষ্ন যভতা বৃমি মফলয়ক প্রমযণ রকা ি ১ ৪০ ৪০ ২ ৬৪০ 

১৩ নরাআক্ষ্ন রফতন দামখর মফলয়ক প্রমযণ ১ ৪৫ ৪৫ ১ ৩৬০ 

১৪ 
গণখাক্ষ্ত -উৎক্ষ্ অয়কয ও বোে কতিন 

মফলয়ক প্রমযণ 
১ ৪৫ ৪৫ ১ ৩৬০ 

১৫ নমথ রেমণমফন্যা ও মফনষ্টকযণ মফলয়ক রকা ি ১ ৩৮ ৩৮ ১ ৩০৪ 

     ৩২ - ৯৪৯ - ১,৯২,৫২৮ 

 

 

১.১১.     এ         ও     এ                    এ                : 
 

২০১৯-২০২০ থ ি ফিক্ষ্য ভূমভ রযকর্ ি ও জময মধদপ্তয কতৃিক মফমএ কোর্াযভুি (প্রান,পুমর,ফন ও রযরওক্ষ্য়) এফং 

ফাংরাক্ষ্দ জুমর্ময়ার ামব ি কভ িকতিাগক্ষ্ণয ভিক্ষ্য় াক্ষ্ব ি এি রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট মফলয়ক ৪টি রকা ি মযচামরত য় মাক্ষ্ত 

প্রমযণাথী রযে ভাো মির-২৪০ জন,রভাে ংগ্রণকাযীয ংখ্যা ১৯০ জন। 

 

থ ি ফিয রকাক্ষ্ িয নাভ ংগ্রণকাযী ংগ্রকাযীয ংখ্যা 

২০১৯-

২০২০ 

১১৯-১২২তভ াক্ষ্ব ি  

       ও  

রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট রকা ি 

মফমএ কোর্াযভূি (প্রান, পুমর, ফন ও 

রযরওক্ষ্য়) ও 

ফাংরাক্ষ্দ জুমর্ময়ান ামব ি (মফক্ষ্জএ) 

কভ িকতিাবৃন্দ 

     ১৯০ 

 

 



               ২০১৯-২০২০ 

           ও             

  

 

 

১.১২.     /              (      /      এ         /                 ): 
 

প্রমতক্ষ্ফদনাধীন থ িফিক্ষ্য (২০১৯-

২০২০) ভন্ত্রণারয়/মধদপ্তয/ 

ংস্থাূলক্ষ্ পুমিভূত রভাে মফবাগীয় 

ভাভরায ংখ্যা 

প্রমতক্ষ্ফদনাধীন থ িফিক্ষ্য (২০১৯-২০২০)মনষ্পমত্তকৃত ভাভরায ংখ্যা 
মনষ্পন্ন 

মফবাগীয় 

ভাভরায ংখ্যা 
চাকুমযচুেমত/ফযখাস্ত ব্যামত ন্যান্য দণ্ড রভাে মনষ্পমত্ত 

১ ২ ৩ ৪ 
৫ 

(২+৩+৪) 

৬ 

(১-৫) 

২১ ২ ১ ২ ৫ ১৬ 

 

১.১৩.      : 

 

          ও          (        ও     ): 

 

২০১৯-২০২০ থ িফিক্ষ্যয ফাক্ষ্জক্ষ্ে ভূমভ রযকর্ ি ও জময মধদপ্তক্ষ্যয নুকূক্ষ্র মযচারন খাক্ষ্ত ফযাে মির ১৮২.১৫ রকাটি 

োকা এফং উন্নয়ন খাক্ষ্ত ফযাে মির১৩৫১.৮৬ রকাটি োকা। ংক্ষ্ামধত ফাক্ষ্জক্ষ্ে এ ফযাে দাঁমেক্ষ্য়ক্ষ্ি মযচারন খাক্ষ্ত 

১৮২.১৯ রকাটি এফং উন্নয়ন খাক্ষ্ত৭২.৭৫রকাটি োকা। মযচারন ও উন্নয়ন উবয় খাত মভক্ষ্র২০১৯-২০২০ থ িফিক্ষ্য ভূমভ 

রযকর্ ি ও জময মধদপ্তক্ষ্যয নুকূক্ষ্র রভাে ফাক্ষ্জে ফযাে মির২৫৪.৯৪ রকাটি োকা।ভূমভ ভন্ত্রণারয় এয অওতাধীন 

দপ্তয/ংস্থা এফং রজরা, উক্ষ্জরাূলক্ষ্ ২০১৯-২০২০ থ িফিক্ষ্যফযােকৃত ফাক্ষ্জে এফং ংক্ষ্ামধত ফাক্ষ্জে প্রামতষ্ঠামনক 

রকার্মবমত্তক মনক্ষ্চয িক্ষ্ক উস্থান কযা ক্ষ্রা:- 

 

 

 

 

২০১৯-২০২০                       এ                 : 
 

নং দপ্তক্ষ্যয নাভ 

২০১৯-২০২০ থ িফিক্ষ্য 

ফযােকৃত ফাক্ষ্জে 

(ংকূল রয োকায়) 

১ ভূমভ রযকর্ ি ও জময মধদপ্তয এয কাম িক্রভ ১৮২.১৯৩১ 

২ উন্নয়নকাম িক্রভ ৭২.৭৫ 

ফ িক্ষ্ভাে মযচারন ও উন্নয়ন ব্যয় ২৫৪.৯৪ 

 

 

১.১৪.          :  

                  : 

 

নং ভন্ত্রণারয়/মফবাগূলক্ষ্য নাভ 

     

মর্ে অমত্ত 
ব্রর্মে 

জফাক্ষ্ফয 

ংখ্যা 

মনষ্পমত্তকৃত 

মর্ে অমত্ত 

মনষ্পন্ন 

মর্ে অমত্ত 

ংখ্যা 

োকায 

মযভাণ 

(ক্ষ্কাটি 

োকায়) 

ংখ্যা 

োকায 

মযভাণ 

(ক্ষ্কাটি 

োকায়) 

ংখ্যা 

োকায 

মযভাণ 

(ক্ষ্কাটি 

োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ ভূমভ রযকর্ ি ও জময মধদপ্তয ৮১ ০.৮৩৯৯ ৮১ ২৬ ০.১০৯৯ ৫৫ ০.৭৩০০ 

২ রজানার রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট মপূল ৩১১ ০.৪৩২৯ ৩৩১ ২৯৯ ০.১২৫৬ ৩২ ০.৩০৭৩ 

        ৪১২ ১.২৭২৮ ৪১২ ৩২৫ ০.২৩৫৫ ৮৭ ১.০৩৭৩ 

 



               ২০১৯-২০২০ 

           ও             

  

 

 

১.১৫. ২০১৯-২০২০                   ও                     খ         : 

 

মযে ভাভরা/মমবর মটিন ভাভরা/এটি ভাভরা/কনক্ষ্েম্পে ভাভরাযমফফযণ: 

 

 

ার                       এ /এএ         

২০১৯-২০২০ 

১১২ ১৩ ১২ ৪ 

মনষ্পন্ন মনষ্পন্ন       মনষ্পন্ন       মনষ্পন্ন মনষ্পন্ন মনষ্পন্ন 

৯৪ ১৮ ১৩ - ৮ ৪ ৪ - 

 

১.১৬.              : 

 

ভূমভ জময মর্মজোআক্ষ্জক্ষ্নয কাম িক্রভ াক্ষ্ত রনয়া ক্ষ্য়ক্ষ্ি।মনক্ষ্য়াগমফমধভারা জনপ্রাক্ষ্নয নুক্ষ্ভাদনক্রক্ষ্ভ প্রণয়ক্ষ্নয 

ভাধ্যক্ষ্ভ কর শূন্য দ পূযণ কক্ষ্য এফং প্রমমযত কক্ষ্য মধদপ্তক্ষ্যয কাম িক্রক্ষ্ভ   গমতীরতা অনয়ন কযায দক্ষ্য গ্রণ 

কযা,নরাআন মযমবনার রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট খমতয়ান(RSK)মক্ষ্েভ ততময কযা।বাযক্ষ্তয াক্ষ্থ ৪টি রক্টক্ষ্যয মফদ্যভান ীভানা 

মরায পুনঃমনভ িাণ/রভযাভক্ষ্তয  রমৌথকভ িসূমচ প্রণয়ন ও তা ফাস্তফায়ন কযায উক্ষ্দ্যাগ রনয়া।ীভানা মনধ িাযণ কাক্ষ্জGNSS 

(Global Navigation Satellite System)এয ব্যফায এফং মিম্যা ারনাগাদ কযায জন্য HRSI (High Resolution 

Satellite Imagery)ব্যফায কযায মফলক্ষ্য় প্রমযণ প্রদান।এতদ্ব্েমতত তথ্য-প্রযুমিমৃি যুক্ষ্গাক্ষ্মাগী ধাযণা রমভন-সুান, 

আ-গবিক্ষ্নন্স, গণখাক্ষ্ত ক্রয়নীমত, ফাক্ষ্জে প্রণয়ন আতোমদ মফলয় ন্তভু িি কক্ষ্য প্রমযণ কামযকুরাভ ততময কযা ও ফাস্তফায়ক্ষ্নয 

মযকল্পনা।২০২০-২১ রভয়াক্ষ্দ  জুমর্ময়ার ামব ি এফং মফমএ কোর্াযভূি রভাে ২৪০জন কভ িকতিা/কভচ িাযীক্ষ্ক প্রমযণ 

প্রদাক্ষ্নয রযেভাো মনধ িাযণ কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ি।অধুমনক মন্ত্রামত ংগ্রকযণ, াক্ষ্ব ি ও রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট প্রমযক্ষ্ণয স্থায়ী একাক্ষ্র্ভী 

মনভ িাণ,ভূমভবফন, অফামক বফন মনভ িাণ এফং ২০টি  রজানার রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট মপ বফন  মনভ িাক্ষ্ণয মযকল্পনা অক্ষ্ি।ভূমভ 

রযকর্ ি ও াক্ষ্ব ি ব্যফস্থায় মর্মজোআক্ষ্জক্ষ্নয রক্ষ্যে মর্মজোর িমতক্ষ্ত ভূমভ জময কযায জন্য ভূমভ রযকর্ ি ও জময 

মধদপ্তক্ষ্যয মর্মজোর জময মযচারনায যভতা বৃমিকযণ প্রকল্পীল িক ১২১৫৪.৮৬ রয োকা ব্যক্ষ্য় মজওমফ খাক্ষ্ত একটি 

প্রকল্প গ্রণ  কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ি। 
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১.১৭  ভূমভ রযকর্ ি ও জময মধদপ্তক্ষ্যয কাম িক্রক্ষ্ভয খি মচে: 

 
 

 

 
 

ভূমভ রযকর্ ি ও জময মধদপ্তক্ষ্যয প্রধান কাম িারয় 

 



               ২০১৯-২০২০ 

           ও             

  

 

 

 

মনভ িাণাধীন ভূমভ বফন মযদ িন 

 

 

 

ভূমভ জময কাম িক্রক্ষ্ভয চোক্ষ্রিূল ও উত্তযক্ষ্ণ কযণীয় ীল িক কভ িারা 
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               ও খ                         

 

 

 

মফমএ কোর্াযভুি (প্রান, পুমর, ফন ও রযরওক্ষ্য়) এফং ফাংরাক্ষ্দ জুমর্ময়ার ামব ি কভ িকতিাগক্ষ্ণয 

১১৯তভ াক্ষ্ব ি এি রক্ষ্েরক্ষ্ভন্ট প্রমযণ রকা ি ২০১৯-২০২০এয শুব উক্ষ্দ্ব্াধনী নুষ্ঠান 
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২৩-২৫ মর্ক্ষ্ম্বয ২০১৯মি. তামযক্ষ্খ ঢাকায় নুমষ্ঠত ফাংরাক্ষ্দ-বাযত ৩য় রমৌথ ীভান্ত ক্ষ্েরন 

 

 

 
 

ফাংরাক্ষ্দ-বাযত ৩য় রমৌথ ীভান্ত ক্ষ্েরক্ষ্নয কাম িমফফযণী স্বাযয 
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জুরাআ ২০১৯মি. রমৌথ মযদ িন দ্মাকযা,াতযীযা 

 

 

 

নক্ষ্বম্বয ২০১৯মি. রযৌভাযী, কুমেগ্রাভ ীভাক্ষ্ন্ত রমৌথ মযদ িন 
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১        ১৯৯৬ ১৬১৬        

২        ৩২৯০ ২৬০৮        

৩      ২৪৫১ ১৫৬৪        

৪       ৪৬৮২ ৪৫০৭        

৫       ৩২৫০ ২৮৭৮        

৬   ড়  ২৪৮৯ ১৭৬১        

৭      খ    ১৮৯৯ ১৪০৬        

৮      ৩৬৭৬ ১৯৯৬        

৯       ৫৪৫৭ ২৭৮০        

১০        ১৭২৫ ৮৭৬        

১১         ৩১১০ ৫১        

                        . এ .(১৯৬৫          ) 

১২         ৬৩৪৩ ৬৩৪৩ -                   

১৩      ৫২৬২ ৫২৬২ -                   

১৪       ১২৪৫ ১২৪৫ -                   

১৫       ১২৭২ ১২৭২ -                   

১৬       ২৭৮১ ২৭৮১ -                   

১৭          ৪৭৫৮ ৪৭৩৭ ২১        ২১        
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১৩০০ 
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১ ২ ৩ ৫ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ 

১      ১৯    ৬  ০ ১৬৬৩ ১৬৬৩ ১৫৭২ ৯১   ২৪৮ ০ ৩৯৪ ০ ৬৪২ ৪২০ ২২২ ৭৪ ১০৩ ১৭৭ ১৮৭ 

২     ১৯    ৬  ৯১ ১১৮০ ১২৭১ ১৩৬৫ -৯৪ ২২২ ২১৯ ০ ৩৫৬ ০ ৫৭৫ ৩৯৬ ১৭৯ ৫৫ ১১৫ ১৭০ ১৮৩ 

৩        ১৯    ৬  ০ ১৪৫৬ ১৪৫৬ ১৫১৪ -৫৮ ১৭৯ ২৯১ ০ ৪৩২ ০ ৭২৩ ৪৯৫ ২২৮ ৭৩ ১৫৩ ২২৬ ২৩১ 

৪        ২০১৯    ৬  -৫৮ ১৬৯৭ ১৬৩৯ ১৫৯০ ১০৭ ২২৮ ২৪৬ ০ ৪৭৩ ০ ৭১৯ ৫০৫ ২১৪ ১০৪ ১০৭ ২১১ ২১৮ 

৫       ২০১৯    ৫  ১০৭ ১৪৩৪ ১৫৪১ ১২৯৭ ১৩৭ ২১৪ ২০৫ ০ ৩০৯ ০ ৫১৪ ৩৬৬ ১৪৮ ৮৬ ৭৩ ১৫৯ ১৬৪ 

৬        ২০১৯    ৫  ১৩৭ ১৬০২ ১৭৩৯ ১৩৯৩ ২০৯ ১৪৮ ১৯৭ ০ ২৯৩ ০ ৪৯০ ৩১০ ১৮০ ৭৩ ৯৬ ১৬৯ ১৭৪ 

৭     ২০২০    ৬  ২০৯ ১৬০৭ ১৮১৬ ১৫২৩ ৮৪ ১৮০ ১০৮ ০ ১৯৬ ০ ৩০৪ ১৯৮ ১০৬ ৩৭ ৫১ ৮৮ ৯১ 

৮     ২০২০    ৭  ৮৪ ১৪৪৯ ১৫৩৩ ১৪৬৭ -১৮ ১০৬ ১১৫ ০ ১৯২ ০ ৩০৭ ২২৩ ৮৪ ৩৮ ৫২ ৯০ ৯০ 

৯      ২০২০    ৬  -১৮ ১০৫২ ১০৩৪ ১২৫৫ -২০৩ ৮৪ ৮০ ০ ১৪৯ ০ ২২৯ ১৬৫ ৬৪ ২৭ ৪৭ ৭৪ ৭৫ 

১০ এ    ২০২০    ১০  -২০৩ ১৬ -১৮৭ ৩৪ -১৮ ৬৪ ৪ ০ ২ ৪ ৬ ০ ৬ ০ ০ ৩ ৩ 

১১    ২০২০    ৬  -১৮ ২২৩ ২০৫ ১৭৭ ৪৬ ৬ ৭ ৫ ১৭ ১৫ ২৪ ০ ২৪ ৫ ০ ৫ ৫ 

১২    ২০২০    ৫  ৪৬ ৯২১ ৯৬৭ ৯৬৩ -৪২ ২৪ ৮১ ১৩ ২০৯ ১৪০ ২৯০ ০   ২৭ ৩৭ ৪৬ ৬৯ 
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