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অমফোর, ঢাকা মিমর্এে জমরসপর কি ডসূমচ্ভুক্ত হিৌজাসূস র চ্লিান ও হপমডিং কার্ ডক্রি মনসে মিস্তামরি আসলাচ্না কসরন। আসলাচ্নাকাসল জানা 

র্াে, জমরপ চ্লিান ০৯টি উপসজলাে মনম্নিমণ ডি ছসক উমিমিি হিৌজােমূস র কার্ ডক্রি হপমডিং রসেসছ; 

ক্রি স্তসরর নাি হিৌজা 

েিংখ্যা 

িমিোন/ হকইে 

েিংখ্যা 

হিৌজার মিিরণ িন্তব্য 

০১ িাঠ কাজ 

ট্রাভাে ড/মকসস্তাোর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শুরু  েমন-২৬টি 

৩২ - োভার উপসজলার  ০৯টি (নগরচর/১৯৩, নন্দখালী/১৯৭, 

ভারারী/১৯৮, কান্দন্দ বৈললরপুর/১৯৯,  চন্দ্র নারায়ণপুর/২০৪, 

ৈড়তৈল/২০৫, মুশুরীলখালা/২০৬, চুনারচর/২০৮ ও ভাকুৈতা/২০৯) 

 

নিািগঞ্জ উপসজলার ০১টি (ির্দ্ডনপাড়া/১৬৭) 

 

হদা ার উপসজলার ০২টি (পমিি পাথরাইল/১০ ও পূি ড 

পাথরাইল/১১) 

 

মেিংগাইর উপসজলার ০২টি (উত্তর ন্দ িংগাইর/২৬ ও ফলৈপুর/১৩৩)  

 

োটুমরো উপসজলার  ০২টি (ছনকা/১ ও হরগজ/৯৮)  

 

 মররািপুর উপসজলার ০৬টি (শুয়াখাড়া/১৮৭, নছরৈপুর/১৯৮, 

রঘুনাথপুর/ ৩৪৭৪ থাক, পন্দিমচর/ ৩৪৯৩ থাক, জালালদী/ ৩৪৯৪ 

থাক, আব্দুলপুর/ ৩৪৯৫ থাক)  

 

শ্রীপুর উপসজলার ০১টি (শ্রীপুর/৪৩) 

 

মেরাজমদিান উপসজলার ০৩টি (চ্াসের চ্র/৩৮, িালুচ্র/৯৫ ও 

চ্রগলগমলো/৪৪) 

 

হিাে ২৬টি হিৌজা িাঠ কাজ আরসের অসপক্ষাে রসেসছ।  

 

চ্লিান-০৬ টি - - োভার উপসজলার ০৫টি (দন্দিণ দান্দরয়ারপুর/১৫৪, 

কাৈলাপুর/১৬০, স রপুর/১৬১, ৈাহ্রা/১৬৬, পানপাড়া/১৬৭,  

মেিংগাইর উপসজলা ০১টি হিৌজা (ভাকুম/৯৫)  

 

০১টি হিৌজার ট্রাভাে ড/মকসস্তাোর কার্ ডক্রি চ্লিান রসেসছ। 
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ক্রি স্তসরর নাি হিৌজা 

েিংখ্যা 

িমিোন/ হকইে 

েিংখ্যা 

হিৌজার মিিরণ িন্তব্য 

০২ িানাপুমর-বুঝারি 

 

 

 

শুরু  েমন-১৪টি 

 

২০ - োভার উপসজলার ০৮টি (োিাইশ/৮৪, হছাে কাকর/৮৮, 

তুরাগ/২১০,  পাঁচ্লী/২১৭, হরাস্তিপুর/৯০, উত্তর উলুসিাড়া/১৩৫, 

িড় পাড়াগাঁও/৯১ ও িনগ্রাি/১৮৪) 

গাজীপুর েদর উপসজলা ০৪টি (পমিি পামনোইল/৮১, 

কামশিপুর/৬৬, সুড়ািাড়ী/৬৭ ও িামিো/৩০) 

মেিংগাইর উপসজলার ০২টি (ন্দৈলনাদপুর ৈড় খন্ড/২২ ও চর 

ভাকুম/৮০) 

হিাে ১৪টি হিৌজা িানাপুমর-বুঝারসির অসপক্ষাে আসছ।  

 

 

 

 

চ্লিান-০৬ টি 

 

  

- -  োভার উপসজলার ৩টি (সদউল/৮৯, ইোকািাদ/২১৩ ও 

ইছারকামে/৪৩ িানাপুমর-বুঝারি চ্লিান) 

 

গজামরো উপসজলার ০১টি (চ্র কামলপুর/৭২) 

 

হিাে ৪টি হিৌজার িানাপুরী-বুঝারি চ্লিান,  

োভার উপসজলার ১টি হিৌজার (মিলািামলো/১৮৮) ১২টি মেসের 

কার্ ডক্রি স্থমগি (ি ািান্য  াইসকাে ড মিভাসগর মরে মপটিশন নিং-৪৬০৪/০৪)  

মেরাজমদিান উপসজলার ০১টি (কেরাসিালা/৪৯) িানাপুমর-বুঝারি 

কার্ ডক্রি স্থমগি রসেসছ। 

 

০৩ িেমদক 

 

শুরু  েমন-০৪টি 

 

চ্লিান-০২টি 

০৬ 

 

১৯২১৭ 

 

োভার উপসজলার ০৪টি িড় িরসদশী/২১৬ োরুমলো/১৩৩, আটি 

চ্াঁদগাঁও/৮৬ ও চ্ক িাোইদ/৮৭ 

হিাে ০৪টি হিৌজা িেমদসকর অসপক্ষাে আসছ। 

 

গাজীপুর েদর উপসজলার ০১টি (সগামিেিাড়ী/৬৯) িেমদক চ্লিান 
 

োটুমরো উপসজলার ০১টি  (মিমি/৯০) িেমদক চ্লিান । 
 

হিাে ০২টি হিৌজার িেমদক চ্লিান।  

 

০৩ িেমদক র্াঁচ্ ০৪ ৩১৪৮১টি 

(িমিোন) 

িেমদক চ্লিান মিমি/৯০, হগামিেিাড়ী/৬৯ এিিং 

িেমদক স্থমগিকৃি হিৌজা মিলািামলো/১৮৮ ও কেরাসিালা/৪৯ 

হিৌজার ৩০৩৬৪টি িমিোন  

 

০৪ িেড়া িকাশনা 

(মর্মপ) 

০৩ ১১৫০৯ 

(িমিোন) 

োভার উপসজলার ০১টি হিৌজা (িড় কাকর/১২৮)  

গাজীপুর েদর উপসজলার ০১টি (সলা াককর/৭০)  

োটুমরো উপসজলার ০১টি  (সগাপালপুর/৩৯) 

 ০৩টি হিৌজা িেড়া িকাশনার  অসপক্ষাে আসছ। 

 

০৫ আপমত্ত 

 
 

শুরুর অসপক্ষাে-

০৬টি 

১৬টি 

 

 

 

 

২২৯০৫ 

(সকইে) 

োভার উপসজলার ০৫টি (োভার/১৫২, উত্তর কাউনমদো/২১১, 

মিরুমলো/১৩১, োদুিাপুর/১৩৭ ও রুদ্রপুর/৮৫)  

 
 

গাজীপুর েদর উপসজলার ১টি (িড় ভিানীপুর/৭১) 

 

চ্লিান-১০টি 

 

 

 

- - োভার উপসজলার ০৭টি (সিগুনিাড়ী/২১৪, শ্যািলাপুর/২৮, উত্তর 

মেন্দুমরো/৬৩, চ্াইরা/২০৭, মদোিাড়ী/১০৮, দািপাড়া/১২৯ ও 

আউকপাড়া/১০০)  

 
 

মেিংগাইর উপসজলার ০২টি (মিসনাদপুর হছাে িড/২১ ও িােরা/০১) 
 

োটুমরো উপসজলার ০১টি (িরাইদ/১২)  
 

 

 

০৬ 

 

 

 

 

 

আমপল 

 

 

শুরুর অসপক্ষাে-

১৫টি 

 

 

 

২৫টি 

 

 

 

 

 

 

৪৯৯৬ 

(সকইে) 

 

 

 

 

 

োভার উপসজলার ১১টি হিৌজা (কুিারন/১৭৬, মিিৎপমি/৮৩, 

সুমিপ/৬৭, কিলাপুর/১৭৮, হগরুো/১০৫, োিাপুর/১৭৩, িড় 

ওোমলো/৬৮, হিাড়ামদো/১১১, হিা নপুর/৬৫,  মেরাসজরসেক/১৪১ 

ও িািেনা/২৬) 
 

গাজীপুর েদর উপসজলার ০৩টি (িাইিাইল/৩২, মিরপুর/৩১ ও 

উত্তর পামনোইল/৮০) 
 

গজামরো উপসজলার ০১টি (িমিসকরচ্র/৭১) 

 

১৫ টি হিৌজা আমপল শুনামনর অসপক্ষাে আসছ। 
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ক্রি স্তসরর নাি হিৌজা 

েিংখ্যা 

িমিোন/ হকইে 

েিংখ্যা 

হিৌজার মিিরণ িন্তব্য 

  

 

 

চ্লিান-১০টি 

 

- - োভার উপসজলার ০৮টি হিৌজা (মনকরাইল/১৮৩, , 

মিলিামিল/১৭২, োধুপাড়া/৯২, িসরডা/১৪৪, হছাে 

কামলোককর/১৪২, দমক্ষণ মেন্দুমরো/৬২,  মপপুমলো/১৩২ ও 

রাজািাে/১৯১) 

 

গাজীপুর েদর উপসজলার ০২টি (সকানাপাড়া/৭৯ ও িাসরো/৬৮)  

 

হিাে ১০টি হিৌজার আমপল শুনামন চ্লিান। 

 

০৭ চূড়ান্ত র্াঁচ্ 

শুরুর অসপক্ষাে-

০৫টি 

 

 

১১ ১৩৬৫২ োভার উপসজলার ০৪টি হিৌজা (আগলা/৭২, হভািকা/১৪০,  পমিি 

েদরপুর/৬৬ ও েীশারচ্র/১৮০) 

 

োটুমরো উপসজলার ০১টি (চ্র মিমি/৯৬) 

 

হিাে ৫টি হিৌজা চূড়ান্ত র্াঁচ্ অসপক্ষিান। 

 

 

চ্লিান-০৬টি 

- - 
 

োভার উপসজলার ০৫টি হিৌজা (দমক্ষণ কৃষ্ণপুর/১৪৩, উনাইল/৩১, 

পূি ড হগাপালপুর/১৭০, রাজারিাগ/১৭৭ ও  মর্ক্রীরসেক/৬৪) 
 

মেিংগাইর উপসজলার ০১টি (মরফাইিপুর/১৩৪) 

 

হিাে ০৬টি হিৌজার চূড়ান্ত র্াঁচ্ কাজ চ্লিান। 

 

০৮ মুদ্রণ - - েফেওেযার এর িাধ্যসি র্াো এমি ও মুদ্রণ করা  সে।  

০৯ চূড়ান্ত িকাশনা 

 

 

শুরু  েমন-০৭টি 

০৭ ৯৩৭৬ 

(িমিোন) 

মেিংগাইর উপসজলা ০১টি হিৌজার (দমক্ষণ জািশা/৫০)  

োভার উপসজলার ০৬টি হিৌজা (িমনো/৫২, পাঁচুটিো/১০৩, 

হগাোলদী/১০৯, পুরুমলো/১৮১, দমক্ষণ রািচ্িপুর/১৬৯ ও 

চ্াকলগাঁও/৫৪)  

হিাে ০৭টি হিৌজার ম্যাপ মুদ্রণ না  ওোে চূড়ান্ত িকাশনার 

অসপক্ষাে আসছ।  

 

১০ হগসজে িস্তাি 

(সিরণ) 

০৩ ১৯৯৯ 

(িমিোন) 

োভার উপসজলার ০২টি হিৌজা (োইপাড়া/৯২ ও পাঁচ্ঘুঘুমদো/৫৯) 

হগসজে মিজ্ঞমপ্ত িকাসশর িস্তাি হিরণ করা  সেসছ।  

োভার উপসজলার ০১টি হিৌজা (শকরান/৫৫)  এেএে ম্যানুোল 

১৯৩৫ এর ৫৩৩/৫৩৪/৫৩৭ মিমির কার্ ডক্রি চ্লিান। 

 

১১ হগসজে িকাশ ১৭৬টি - হজানাল হেসেলসিন্ট অমফে, ঢাকা এর কি ডসুমচ্ভুক্ত ৩০৯টি হিৌজার 

িসধ্য ১৭৬টি হিৌজা হগসজে মিজ্ঞমপ্ত িকামশি  সেসছ। 

 

১২ ভমলউি িাঁিাই ১৭৬টি - হগসজে মিজ্ঞমপ্ত িকামশি ১৭৬টি হিৌজারই ভমলউি িাঁিাই েম্পন্ন 

 সেসছ। 

 

১৩  স্তান্তর ১৭৬টি -  ভমলউি িাঁিাই েম্পন্ন ১৭৬টি হিৌজাই েিংমিষ্ট হজলা িশােক এর 

কার্ ডালসে  স্তান্তর করা  সেসছ। 

 

 

০২।  েভাপমি মিমভন্ন হিৌজার চ্লিান স্তরমভমত্তক কাজ িিাপ অনুর্ােী েম্পন্ন করার জন্য েিংমিষ্ট েকলসক আরও কি ডিৎপর  ওোর জন্য 

অনুসরাি জামনসে মনম্নিমণ ডি মনসদ ডশনা িদান কসরন:  

 

২.১ মকসস্তাোরঃ 

 

২.১.১ িামনকগঞ্জ হজলার মেিংগাইর উপসজলািীন ৯১ নিং ভাকুি হিৌজার চ্লিান মকসস্তাোর কাজ আগািী ১৫ জুন ২০২২মি. িামরসির িসধ্য 

েিাপ্ত করসি  সি। 

 

 

 ২.২ িানাপুমর-বৃঝারিঃ 

 

২.২.১ োভার উপসজলািীন ৮৯ নিং হদউল ও ৪৩ নিং ইছারকামে হিৌজার চ্লিান িানাপুমর-বুঝারি স্তসরর কাজ ১৫ জুন ২০২২মি এিিং ২১৩ নিং 

ইোকািাদ হিৌজার চ্লিান িানাপুমর-বুঝারি স্তসরর কাজ আগািী ১৫ জুলাই ২০২২মি. িামরসির িসধ্য েিাপ্ত করসি  সি।  

২.২.২ মুমিগঞ্জ হজলার গজামরো উপসজলার ৭২ নিং চ্র কামলপুর হিৌজার িানাপুমর-বুঝারি স্তসরর কাজ ৩১ জুলাই ২০২২মি. িামরসির িসধ্য 

েিাপ্ত করসি  সি।  
 

২.৩ িেমদকঃ  
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২.৩.১ িামনকগঞ্জ হজলার োটুমরো উপসজলার ৯০ নিং মিমি হিৌজার িেমদক কাজ ১৫ জুন ২০২২ িাসের িসধ্য েিাপ্ত করসি  সি। 

২.৩.২ গাজীপুর হজলার গাজীপুর েদর উপসজলার হগামিেিাড়ী হিৌজার িেমদক স্তসরর কাজ ৩০ জুন ২০২২ িাসের িসধ্য েিাপ্ত করসি  সি। 

 

২.৩.৩ িথ্য পর্ ডাসলাচ্নাে হদিা র্াে, গাজীপুর হজলার গাজীপুর েদর উপসজলািীন ৬৯ নিং হগামিেিাড়ী হিৌজার হকাসনা হকাসনা োসভডোর ও  ল্কা 

অমফোর িমিোসনর িানাপুমর-বুঝারি েম্পন্ন করসলও উক্ত িমিোসনর িসধ্য মকছু মকছু িমিোন েফওেেযাসর পরিিী স্তসর (িেমদক স্তসর) হিরণ 

কসরন মন র্া হিাসেও কামিি নে। হকাসনা িমিোসনর িানাপুমর-বুঝারি েম্পন্ন  সল উক্ত িমিোন আিমশ্যকভাসি েফওেেযাসর পরিিী স্তসর 

(িেমদক স্তসর) হিরণ করার জন্য েিংমিষ্ট েকলসক িলা  সলা। উপসজলা হেসেলসিন্ট অমফসের দামেত্বিাপ্ত েকল ে কারী হেসেলসিন্ট 

অমফোরগণসক এ মিষসে কসঠার িমনেমরিং করসি িলা  সলা। 

 

 

 ২.৪ িেমদক র্াঁচ্ঃ  

 

 

২.৪.১ িেমদক র্াঁচ্ স্তসরর হপমডিং ০৪টি হিৌজার িসধ্য ঢাকা হজলার োভার উপসজলার ১৮৮ নিং মিলািামলো এিিং মুিীগঞ্জ হজলার গজামরো 

উপসজলার ৪৯ নিং কেরাসিালা হিৌজার কার্ ডক্রক্রি স্থমগি রসেসছ। অিমশষ্ট িামনকগঞ্জ হজলার োটুমরো উপসজলার ৯০ নিং মিিী হিৌজার ৪১৬৭টি 

এিিং গাজীপুর হজলার গাজীপুর েদর উপসজলািীন ৬৯ নিং হগামিেিাড়ী হিৌজার ১৯০০২টি হিাে ২৩১৬৯ টি িমিোসনর িেমদক র্াঁচ্ িিাপ 

অনুর্ােী ৩০ জুন ২০২২ িাসের িসধ্য েম্পন্ন করার জন্য েিংমিষ্ট েকলসক িলা  সলা। 

 

২.৫ িেড়া িকাশনা (মর্মপ):   

 

২.৫.১  ঢাকা হজলার োভার উপসজলার ১২৮ নিং িড় কাকর, গাজীপুর েদর উপসজলািীন ৭০ নিং হলা াককর এিিং োটুমরো উপসজলািীন ৩৯ নিং 

হগাপালপুর হিৌজার িেড়া িকাশনা (মর্মপ) আগািী ১৫ জুন ২০২২মি. িামরসির িসধ্য আরেকরণ মনমিি করসি  সি । 

  

২.৬ আপমত্তঃ  

 

২.৬.১  ঢাকা হজলার োভার উপসজলািীন ২০৭ নিং চ্াইরা, ১০৮ নিং মদোিাড়ী, ১২৯ নিং দািপাড়া,  ১০০ নিং আউকপাড়া এিিং িামনকগঞ্জ 

হজলার োটুমরো উপসজলার ১২ নিং িরাইদ, মেিংগাইর উপসজলািীন ২১ নিং মিসনাদপুর হছােিড  ও ০১ নিং িােরাে  হিাে ০৭টি হিৌজার অমনস্পন্ন 

আপমত্ত িািলােমূ  িিাপ অনুর্ােী মনস্পমত্ত করার জন্য েিংমিষ্ট েকল আপমত্ত অমফোরসক িলা  সলা।  

 

২.৭ আমপলঃ  

 

২.৭.১  ঢাকা হজলার োভার উপসজলািীন ৯২ নিং োধুপাড়া, ১৪৪ নিং িসরডা, ১৪২ নিং হছাে কামলোককর, ৬২ নিং দমক্ষণ মেন্দুমরো, ১৩২ নিং 

মপপুমলো, ১৯১ নিং রাজািাে, ১৭২ নিং মিলিামিল ও ১৮৩ নিং মনকরাইল, গাজীপুর েদর উপসজলািীন ৭৯ নিং হকানাপাড়া, ৬৮নিং িাসরোে  হিাে 

১০টি হিৌজার অমনস্পন্ন আমপল িািলােমূ  িিাপ অনুর্ােী মনস্পমত্ত করার জন্য েিংমিষ্ট আমপল অমফোরগণসক িলা  সলা। হর্ েকল হিৌজাে স্বল্প 

েিংখ্যক আমপল িািলা হপমডিং আসছ ঐ েকল আমপল িািলা অগ্রামিকার মভমত্তসি মনষ্পমত্ত করার জন্য েিংমিষ্ট আমপল অমফোরগণসক অনুসরাি 

করা  সলা। 

 

[ 

২.৮ চূড়ান্ত র্াঁচ্ঃ 

২.৮.১  োভার উপসজলার ৩১ নিং উনাইল, ৬৪ নিং মর্মক্ররসেক, ১০৭ নিং কীমিডসনাোদ্দা, ১১২ নিং িঞ্জনকাঠি, ১৭৭ নিং রাজারিাগ, ১৪৩ নিং 

দমক্ষণ কৃষ্ণপুর হিৌজার িমিোসনর চূড়ান্ত র্াঁচ্ েিাপ্ত  সেসছ। মকন্তু ম্যাসপর র্াঁচ্ কাজ হপমডিং রসেসছ। উক্ত হিৌজােমূস র ম্যাপ চূড়ান্ত র্াঁচ্ আগািী 

১৫ জুন ২০২২মি. িামরসির িসধ্য অিমশ্যকভাসি েম্পন্ন করসি  সি। 

২.৮.২  োভার উপসজলার ১৪০ নিং হভািকা, ৬৬ নিং পমিি েদরপুর, ১৮০ নিং েীশারচ্র, ৭২ নিং আগলা, গাজীপুর েদর উপসজলার ৬৮ নিং 

িাসরো ও িামনকগঞ্জ হজলার মেিংগাইর উপসজলার ১৩৪ নিং মরফাইিপুর হিৌজার হপমডিং চূড়ান্ত র্াঁচ্ (সরকর্ ড ও নকশা) দ্রুি েিাপ্ত করার জন্য 

েিংমিষ্ট কি ডকিডা/কি ডচ্ারীগণসক অনুসরাি করা  সলা। 

 

 

২.৯ চূড়ান্ত িকাশনাঃ  
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২.৯.১  োভার উপসজলািীন ১০৯ নিং হগাোলদী, ১৬৯ নিং দমক্ষণ রািচ্িপুর, ৫৪ নিং চ্াকলগাঁও এিিং িামনকগঞ্জ হজলার মেিংগাইর উপসজলার 

৫০ নিং দমক্ষণ জািশা হিাে ০৪ হিৌজার মুমদ্রি নকশা েরিরা  না পাওোে িমণ ডি ০৪টি হিৌজার চূড়ান্ত িকাশনার কার্ ডক্রি গ্র ণ করা েেি  সে 

না িসি ড েিংমিষ্ট উপসজলা হেসেলসিন্ট অমফে  সি জানাসনা  ে। এিিািস্থাে, ভূমি হরকর্ ড ও জমরপ অমিদপ্তসরর নকশা শািাে হর্াগাসর্াগ কসর 

িমণ ডি ০৪টি হিৌজার মুমদ্রি নকশা গ্র ণপূি ডক আগািী ৩০ জুন ২০২২মি. িাসের িসধ্য উমিমিি হিৌজােমূস র চূড়ান্ত িকাশনার কার্ ডক্রি গ্র সণর 

জন্য কামরগমর শািা িসোজনীে পদসক্ষপ গ্র ণ করসিন। ঢাকা হজলার োভার উপসজলািীন ৫২ নিং িমনো, ১৮১ নিং পুরুমলো ও ১০৩ নিং পাঁচুটিো 

হিৌজার মুমদ্রি নকশা অমিদপ্তর  সি পাওো মগসেসছ। ে কারী হেসেলসিন্ট অমফোর, উপসজলা হেসেলসিন্ট অমফে, োভার, ঢাকা, িমণ ডি ০৩টি 

হিৌজার মুমদ্রি নকশা পাওোে উক্ত ০৩টি হিৌজার দ্রুি চূড়ান্ত িকাশনা আরে করার িসোজনীে ব্যিস্থা গ্র ণ করসিন। 

 

২.১০ হগসজে িস্তাি হিরণঃ  

 

২.১০.১  ঢাকা হজলার োভার উপসজলািীন ৫৫ নিং শকরান হিৌজার োসভড এড হেসেলসিন্ট ম্যানুোল ১৯৩৫ এর ৫৩৩ মিমির আসিদন র্াঁচ্াই 

কার্ ডক্রি েিাপ্ত কসর হিৌজাটি দ্রুি হগসজে মিজ্ঞমপ্ত িকাসশর িস্তাি হিরসণর িসোজনীে ব্যিস্থা গ্র সণর জন্য েিংমিষ্ট েকলসক িলা  সলা। উসিখ্য, 

হগসজে মিজ্ঞমপ্ত িকাশ, ভমলউি িাঁিাই ও  স্তান্তর স্তসর হকাসনা হিৌজা হপমডিং হনই। 

 

০৩।  োসভডোর,  ল্কা/িেমদক অমফোর এিিং আপমত্ত ও আমপল অমফোরগণ িাসদর জন্য মনি ডামরি িিাপ অনুর্ােী দামেত্ব পালন করসি িলা 

 সলা। েিংমিষ্ট উপসজলার দামেত্বিাপ্ত ে কারী হেসেলসিন্ট অমফোরগণ িাঁর অমিসক্ষত্রািীন জমরপ কার্ ডক্রি মনমিড়ভাসি িদারমক করসিন। 

 

০৪। েভার মিিীে পসি ড ভূমি হরকর্ ড ও জমরপ অমিদপ্তসরর ি াপমরচ্ালক িস াদে উপমস্থি  সে হজানাল হেসেলসিন্ট অমফে, ঢাকা’র কার্ ডালসের 

চ্লিান মিমর্এে জমরসপর কি ডসূমচ্ভুক্ত হিৌজা েমূস র স্তর মভমত্তক জমরপ কাসজর অগ্রগমি/সপমডিং কাসজর মিষসে মিস্তামরি আসলাচ্না কসরন এিিং 

ঢাকা হজাসনর কার্ ডািলী আরও সূচ্ারুরূসপ েম্পন্ন করার জন্য মনসম্নাক্ত পরািশ ড িদান কসরনঃ 

৪.১ হজানাল হেসেলসিন্ট অমফে, ঢাকা’র কার্ ডালসে পদােনকৃি েকল কি ডকিডা/কি ডচ্ামরগণসক কাসজ মনসোগ করসি  সি। হকাসনা 

কি ডকিডা/কি ডচ্ামরসক কি ড ীন রািা র্াসিনা; 

৪.২ িাঠ পর্ ডাসে চ্লিান কাসজর গমিশীলিা বৃমর্দ্ এিিং র্থােিসে জমরপ েম্পন্ন করার লসক্ষয শুধুিাত্র উপে কারী হেসেলসিন্ট অমফোর ও 

ে কারী হেসেলসিন্ট অমফোরগসণর েিন্বসে িামেক েভার আসোজন করা েিীচ্ীন। িাসঠর কাজ দ্রুিিার োসথ েম্পন্ন করার লসক্ষয োসভডোরে  

অন্যান্য পদিীর (সপশকার, হিঞ্চ ে কারী, র্াঁচ্ হিা রার, ড্রাফেফেশ্যান-কাি-এমরো এমিসিের) কি ডচ্ামরগণসক িসিযক িামেক েভাে উপমস্থমি 

িাধ্যিামূলক না কসর দুই িাে অন্তর উপমস্থি থাকসি িলা হর্সি পাসর িসি ড মনসদ ডশ িদান কসরন; 

৪. ৩ জনিল এিিং ইকুইপসিন্ট  এর উপর মভমত্ত কসর িিাপ অনুর্ােী হিৌজার কি ডসূমচ্ গ্র ণ করসি  সি; 

৪. ৪ িাঠ পর্ ডাসের কাজ র্াসি িিাপ অনুর্ােী েম্পন্ন  ে হে ব্যাপাসর পমরদশ ডন ও িমনেমরিং অব্যা ি রািসি  সি;  

৪.৫ িাৎেমরক কি ড েম্পাদন চুমক্তর (APA) আসলাসক কার্ ডািলী সূচ্ারুরূসপ েম্পন্ন করসি  সি;  

৪.৬ ব্যপক িচ্াসরর িাধ্যসি হিৌজােমূস র জমরপ  কাজ শুরু করসি  সি; 

৪.৭ িেড়া িকাশনার েিে হিৌজার ম্যাপ এিিং িমিোনেমূ  ভূমি িামলকগসণর জন্য উন্মুক্ত রািার িসোজনীে ব্যিস্থা গ্র ণ করসি  সি; 

৪.৮ িিাপ অনুর্ােী আপমত্ত ও আমপল িািলােমূ  মনষ্পমত্ত করসি  সি। আসদসশর হর্ৌমক্তকিা মনরূপণপূি ডক স্পষ্টভাসি আসদশ মলসি িকাশ্য 

আদালসি হিাষণা করসি  সি, র্াসি আদালসির স্বেিা ও দক্ষিা মনসে মিভ্রামন্ত না  ে; 

৪.৯  আমপল েিাপ্ত হিৌজােমূস র চূড়ান্ত র্াঁচ্,  চূড়ান্ত িকাশনা  এিিং হগসজে মিজ্ঞমপ্তর িমক্রো আরও িরামন্বি করসি  সি;  

 

 

অি:পর েিিা ও আন্তমরকিার োসথ েিংমিষ্ট েকলসক মনজ মনজ দামেত্ব পালসনর মনসদ ডশ িদানপূি ডক েভাস্থল িযাগ কসরন। 



E/Shafiq/Resulation  May-2022 

 

০৫। পমরসশসষ ি াপমরচ্ালক, ভূমি হরকর্ ড ও জমরপ অমিদপ্তর িস াদসের উমিমিি মনসদ ডশনােমূ  র্থার্থভাসি িমিপালসনর অনুসরািে  

২০২১-২২ অথ ডিছসরর অনুসিামদি h¡¢oÑL LjÑpÇf¡ce Q¤¢š² (APA) Ae¤k¡u£ mrÉj¡ত্রা ASÑel ¢e¢jš eÉ¡u J ¢eù¡l p¡b ¢eS ¢eS c¡¢uaÄ 

f¡mel mrÉ আন্তমরকভাসি L¡S Ll¡l Bহ্বান S¡¢eu েভাপমি pi¡l েিামপ্ত হিাষণা Lle z 

 

স্বাক্ষমরি/- 

®j¡x আশরাফ হ াসেন 

উপ ন্দচৈ 

S¡e¡m ®pVmj¾V A¢gp¡l 

XvKv| 

                       ‡dvb bs-8170067 

 

pÈ¡lL ew-31|03|26৯২. 022|42|0০১.২২-৩৭১(১০০)                    a¡¢lM:  ০৯/০৬/২০২২মি.             
 

Ae¤¢m¢f: pcu ‘¡a¡bÑ- 
 

01z jq¡f¢lQ¡mL, i§¢j ®lLXÑ J S¢lf A¢dcçl, ®aSNy¡J, Y¡L¡-1208z 

02z       f¢lQ¡mL (i§¢j ®lLXÑ/S¢lf/fÐn¡pe), i§¢j ®lLXÑ J S¢lf A¢dcçl, ®aSNy¡J, Y¡L¡-1208z 
 

 

Ae¤¢m¢f : ‘¡a¡bÑ J L¡kÑ¡bÑ- 

 
 

01z        Q¡SÑ A¢gp¡l (মেমনের ে কারী েমচ্ি), ®S¡e¡m ®pVmj¾V A¢gp, Y¡L¡z 

02z        pcl pqL¡l£ ®pVmj¾V A¢gp¡l, ®S¡e¡m ®pVmj¾V A¢gp, Y¡L¡z 

03z  pqL¡l£ ®pVmj¾V A¢gp¡l (pLm), EfSm¡ ®pVmj¾V A¢gp.........................................z 

04z  i¡lfË¡ç LjÑLaÑ¡, ®lLXÑ l¦j, ®S¡e¡m ®pVmj¾V A¢gp, Y¡L¡z 

05z  i¡lfÐ¡ç LjÑLaÑ¡, Y¡L¡ হেসেলসিন্ট ®fÐp, ®S¡e¡m ®pVmj¾V A¢gp, Y¡L¡z 

06z  L¡¢lN¢l Efcø¡, ®S¡e¡m ®pVmj¾V A¢gp, Y¡L¡z 

07z  Ef-pqL¡l£ pVmj¾V A¢gp¡l (pLm), EfSm¡ ®pVmj¾V A¢gp,..................................z 

০৮।  আইমেটি কি ডকিডা, ®S¡e¡m ®pVmj¾V A¢gp, Y¡L¡z 

০৯z  fËd¡e pqL¡l£-L¡j-¢qp¡h lrL/e¡¢Sl-L¡j-LÉ¡¢nu¡l/¢pH, ®S¡e¡m ®pVmj¾V A¢gp, Y¡L¡z 

১০z  A¢gp কমপ। 

 
 

 

 

 

 

হজাe¡m ®pVmj¾V A¢gp¡l 

XvKv| 

  


