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ধ্যায়-১: প্রাযধিক 

 

 

১. ধরযানাভ 

 

১.১ এ নীধিভারা “ড়ক  জনথ ধধদপ্তরযয ভূধভ ব্যফস্থানা নীধিভারা ২০১৫ (ংরাধধি)” ধররফ ধবধি রফ; 

  

২. ংজ্ঞা 

 

2.1 ‘ভাড়ক’ থ ড ড়ক  জনথ ধধদপ্তরযয ড়ক সনটয়ডাকভূি  জািীয়, অঞ্চধরক   সজরা ভাড়ক; 

2.2 ‘ভূধভ সযকড ড ংযক্ষণ’ থ ড ড়ক  জনথ ধধদপ্তরযয ভাধরকানাধীন ভূধভ ংক্রান্ত মুদয় দধরর-দস্তারফজ ংযক্ষণ; 

2.3 ‘জরায়’ থ ড ড়ক  জনথ ধধদপ্তরযয ভাধরকানাধীন প্রায় ফ ভয় াধন জরভ থারক এরূ সকান ব্যফহৃি ভূধভ; 

2.4 ‘পুকুয’ থ ড ড়ক  জনথ ধধদপ্তরযয ভাধরকানাধীন চাযধদরক াড়ধফধষ্ট জরায়; 

2.5 ‘ধযরাট ড’ থ ড ড়ক  জনথ ধধদপ্তরযয ভূধভরি স্থাধি করটজ  ন্যান্য স্ানা; 

2.6 ‘ব্যফহৃি বফন’ থ ড ড়ক  জনথ ধধদপ্তরযয ভূধভরি স্থাধি  দীঘ ডধদরনয ব্যফহৃি বফন; 

2.7 ‘আজাযা’ থ ড ড়ক  জনথ ধধদপ্তরযয        ব্যফহৃি ভূধভ ধনধদ ডষ্ট ভরয়য জন্য ধনধ ডাধযি ারয ধপ অদারয়য ধফধনভরয় থফা 

উনু্ি প্রধিরমাধগিামূরক ব্যফস্থায় উদ্ধৃি রফ ডাচ্চ মূরে ফরন্দাফস্ত সদয়া; 

2.8 ‘আজাযাদায’     ড়ক  জনথ ধধদপ্তরযয        ব্যফহৃি ভূধভয আজাযা গ্রীিা ব্যধি ফা প্রধিষ্ঠান; 

2.9 ‘আজাযা গ্রীিা’ থ ড এ নীধিভারায অররারক ড়ক  জনথ ধধদপ্তরযয        ব্যফহৃি ভূধভ ব্যফারযয জন্য 

‘আজাযাদায’  ধররফ চুধিফদ্ধ ব্যধি ফা প্রধিষ্ঠান; 

2.10 ‘আজাযা কর্তডক্ষ’ থ ড ড়ক  জনথ ধধদপ্তয থফা এ নীধিভারায অররারক ক্ষভিাপ্রাপ্ত সম সকান ম ডারয়য দপ্তয; 

2.11  ‘প্রবফথ’ অথথ ভহাসড়ক থথবক ননযাদ দূযবে নননভথত ফযনিভানরকানাধীন ফাসস্থান ফা ফযফসা প্রনতষ্ঠাবন মাতায়াবতয জন্য 

সড়ক ও জনথ অনধদপ্তবযয অফযফহৃত বূনভবত নননভথত থ; 

2.12 ‘াভাধজক ফনায়ন’ থ ড ‘াভাধজক ফনায়ন ধফধধভারা ২০১০’ নুমায়ী ড়ক  জনথ ধধদপ্তরযয ভূধভরি বৃক্ষরযান; 

2.13  ‘েিাকআয়াড ড’ থ ড ড়ক  জনথ ধধদপ্তরযয ব্যফহৃি সকান ভূধভরি াভধয়কবারফ ড়ক উন্নয়ন ফা যক্ষণারফক্ষণ কারজয 

ধনভ ডাণ াভগ্রী যাখায জায়গা; 

2.14 ‘ধধদপ্তয’ থ ড  ড়ক  জনথ ধধদপ্তয এফং এ  নীধিভারায উরেশ্যপূযণকরে উি ধধদপ্তরযয সকান কভ ডচাযী ফা 

ধধদপ্তয কর্তডক ক্ষভিাপ্রাপ্ত সকান ব্যধি; 

2.15 ‘ধফবাগ’ থ ড ড়ক ধযফন  ভাড়ক ধফবাগ; 

2.16  ‘ভন্ত্রণারয়’ থ ড  ড়ক ধযফন  সতু ভন্ত্রণারয়; 

2.17 ‘সভৌজা মূে ’ থ ড ংধিষ্ট াফ-সযধজস্ট্রায ধপর ংযধক্ষি সভৌজা ধবধিক ভূধভয মূে; 

2.18  ‘ র           ’               ,          ,   এ              ,            , এ          , 

এ এ                               ধফদ্যিৎ  র র     র এ       ;  

    

৩. উরেশ্য  

 

3.1 ধধদপ্তরযয ভূধভয িথ্য ধডধজটার  ম্যানুয়ার উবয় দ্ধধিরি ংযক্ষণ  ভাধরকানা ধনধিিকযণ; 

3.2 ভূধভয সযকড ডত্রাধদ ারনাগাদকযণ; 

3.3 াভধয়কবারফ ব্যফহৃি ভূধভয বফধ  ব্যফায ধনয়ন্ত্রণ  ভাধরকানা সুংিকযণ; 

3.4 ব্যফহৃি ভূধভ াভধয়কবারফ  আজাযা প্রদারনয ভাধ্যরভ নন-সটক্স সযধবধনউ অদায়; 

3.5 ব্যফহৃি ভূধভয ধযরফম্মি ব্যফস্থানায ভাধ্যরভ সদরয জীফবফধচত্রি এফং প্রধিরফ ংযক্ষরণ ায়ক ভূধভকা ারন; 

3.6 ধধদপ্তরযয ভূধভয ধডধজটার ব্যফস্থানা ধনধিিকযণ; 

 



-4- 4 

ধ্যায়-২: ভূধভয উৎ, ভাধরকানা  ব্যফায 

 

৪. ভূধভয উৎ 

 

4.1 প্রাধিষ্ঠাধনক ধাযাফাধকিায় প্রাপ্ত ভূধভ  

 

ধিটি অভররয Public Works Department (PWD) াধকস্তান অভরর Communication and Building (C&B) এ 

রূান্তধযি য়। ১৯৬২ ারর িৎকারীন ধএন্ডধফ সবরঙ ড়ক  জনথ ধধদপ্তয  গণপূিড ধধদপ্তয নারভ দ্য'টি প্রধিষ্ঠারনয সৃধষ্ট 

য়। এ ধাযাফাধকিায় ড়ক সনটয়াকড  স্থানা ংধিষ্ট ড়ক  জনথ ধধদপ্তরযয ধনকট ন্যস্ত ফা স্তান্তধযি ভূধভ; 

 

4.2   ধধগ্ররণয ভাধ্যরভ প্রাপ্ত ভূধভ  

 

The Land Acquisition Act 1894-এয ভাধ্যরভ ধধগ্রণকৃি ভূধভ;  

The (Emergency) Requisition of Property Act, 1948 এয ভাধযবভ অনধগ্রহণকৃত বূনভ; 
The Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance (Ordinance No.II of 1982) 1982 এয 
আওতায় অনধগ্রহণকৃত বূনভ;  
The Acquisition and Requisition of Immovable Property Act, 2017 এয আওতায় অনধগ্রহণকৃত বূনভ; 
                       আইন                         ;  
 

4.3    স্তান্তরযয ভাধ্যরভ প্রাপ্ত ভূধভ  

 

 ধফধবন্ন যকাযী/অধাযকাযী/স্বায়ত্বাধি/স্থানীয় যকায প্রধিষ্ঠান সমভন-আউধনয়ন ধযলদ, উরজরা ধযলদ, সজরা ধযলদ, 

স্থানীয় যকায প্ররকৌর ধধদপ্তয, াধন উন্নয়ন সফাড ড, ফাংরারদ সযররয় আিিাধদ রি ধধদপ্তরযয ধনকট স্তান্তধযি ড়ক এফং 

ড়ক ংরগ্ন ভূধভ  ভূধভরি স্থাধি স্থানা    র     গাছারামূ; 

 

৫.   ভূধভয সযকড ড ংযক্ষণ 

 

৫.১ নুরেদ- ৪ নুমায়ী প্রাপ্ত ভূধভয সযকড ড মথামথবারফ ড়ক ধফবাগধবধিক ধডধজটার  ফআ অকারয ফাঁধাআ করয  ংযক্ষণ 

 ভূধভয সযকড ড ধনয়ধভিবারফ ারনাগাদকযণ; 

 

৫.২ ারব ডয়ায দ্বাযা ধযভা করয ধধদপ্তরযয ভাধরকানাধীন ভূধভয ীভানা ধচধিিকযণ এফং ধচধিি ীভানায় প্রাচীয/খুটি িঁ/ 

স্তি স্থান; 

 

৫.৩  নাভজাযী   জভাখাধযজ করয ভূধভয খধিয়ান ারনাগাদকযণ, ংগ্র  ংযক্ষণ; 

 

৫.৪ ভূধভ উন্নয়ন কয ধনয়ধভিবারফ ধযরাধকযণ; 

 

৫.৫ কর ভূধভ বফধ দখরর যরয়রছ িায জন্য বফধ দখরদারযয নাভ  ঠিকানা পৃথক সযধজষ্টায  ফা ডাটারফজ ংযক্ষণ  

ধনয়ধভি ারনাগাদকযণ; 

 

৫.৬ সম কর ভূধভ ধনরয় ভাভরা যরয়রছ স কর ভূধভয  ভাভরায িথ্য ম্বধরি পৃথক সযধজষ্টায ফা ডাটারফজ ংযক্ষণ  

ধনয়ধভি ারনাগাদকযণ;  

 

৬. ভূধভয ব্যফায 

 

৬.১   ধনযাদ ড়ক সনটয়ারকডয জন্য প্ররয়াজন এফং ভাড়ক সভযাভি, ংস্কায  যক্ষণারফক্ষণ এফং উন্নয়ন  ম্প্রাযরণয 

জন্য ধনকট বধফষ্যরি প্ররয়াজন এভন ভূধভ আজাযা সদয়া মারফ না। িরফ ব্যফহৃি ভূধভ াভধয়কবারফ ধ্যায় ৩, ৪, ৫, ৬ 

এফং ৭ এয দ্ধধি সভািারফক সদরয থ ডবনধিক মৃধদ্ধ  দাধযদ্র ধফরভাচরনয জন্য স্থায়ী আজাযা ফা ব্যফারযয নুভধি 

প্রদান কযা মারফ;  
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ধ্যায়-৩: ভূধভ ব্যফারযয নুভধি  

 
৭. উন্নয়নমূরক কারজ ভূধভ ব্যফায 

 
৭.১   যকাযী/অধাযকাযী/স্বায়ত্বাধি ংস্থা/স্থানীয় যকায ফা একআ প্রকৃধিয সম সকান প্রধিষ্ঠারনয উন্নয়ন কভ ডকারন্ডয সমভন-

টিকিার পাআফায রাআন, াধনয াআ রাআন, গ্যা াআ রাআন, সটধররপান রাআন, ধফদ্যিৎ রাআন আিিাধদয প্ররয়াজরন 

ংধিষ্ট কর্তডরক্ষয নুকূরর স্থায়ীবারফ ব্যফারযয নুভধি প্রদান কযা মারফ; 

 

৭.২  এ ধযরনয ব্যফারযয নুভধি াধাযণি ধফযভান ভাড়রকয Right of Way (RoW) এয সল প্রান্ত ফযাফয  প্রদান কযা 

মারফ; 

 

৭.৩  যকাযী/অধাযকাযী/স্বায়ত্বাধি ংস্থা/স্থানীয় যকায প্রধিষ্ঠারনয          র        র        র        র  

    ; 

 

৭.৪       র  ধনধ ডাযরণয সক্ষরত্র  ধধদপ্তরযয নুরভাধদি সযআট ধধডউর ধবধি ধররফ গণ্য রফ; 

 

৭.৫ ভাড়ক উন্নয়ন, ম্প্রাযণ  ন্য সম সকান কারজয প্ররয়াজরন ংধিষ্ট ংস্থা/প্রধিষ্ঠান িায স্থানামূ ধধদপ্তয কর্তডক     

ধনধ ডাধযি ভরয়য ভরধ্য ধনজ খযরচ ধযরয় ধনরি ফাধ্য থাকরফ; 

 

৭.৬  সকান ংস্থা/প্রধিষ্ঠান ধনধ ডাধযি ভরয়য ভরধ্য স্থানা/ফকাঠারভা াযরণ ব্যথ ড রর ঐ স্থানারক ধযিিি ধররফ গণ্য 

 র        এফং ধধদপ্তয এ কর স্থানায ধফলরয় সম ধদ্ধান্ত গ্রণ কযরফ িাআ চূড়ান্ত ফরর ধফরফধচি রফ; 

 

৭.৭  যকাযী/অধাযকাযী/স্বায়ত্বাধি ংস্থা/স্থানীয় যকায প্রধিষ্ঠারনয        র              ও               

          র         নুরেদ ৭.৫  ৭.৬ িডাররক্ষ ধধদপ্তয ভরঝািা স্মাযক স্বাক্ষরযয ভাধ্যরভ             র 

            র     র  ; 

 

৭.৮   সফযকাধয প্রধিষ্ঠারনয সক্ষরত্র একআ দ্ধধি নুসৃি রফ, িরফ এ সক্ষরত্র এককারীন ধপ প্ররমাজি রফ; 

 

৭.৯  এককারীন ধপ একআ সেণীয  ভূধভয সভৌজা মূরেয অররারক ধনধ ডাধযি রফ। এরক্ষরত্র এ ায রফ ৫০%; 

  

উদাযণ: ভূধভয সেণী নার, ভূধভয ধযভাণ ০.১০ একয  সভৌজা মূে প্রধি একয (১০০ িাং) ১,০০,০০০/- (এক রক্ষ) 

টাকা। এরক্ষরত্র এককারীন ধপ রফ: সভৌজা মূে ×    র ধযভাণ × ৫০% 

থ ডাৎ ১,০০,০০০ টাকা× ০.১০ একয × ৫০%= ৫,০০০/-(াঁচ াজায) টাকা। 

 

৮. বাস্কম ড ফা স্মৃধিস্তি স্থান 

 

৮.১ ড়ক ধনযািা  মান চরাচরর সকান প্রধিফন্ধকিা সৃধষ্ট কযরফ না ড়ক               শুধুভাত্র এভন স্থারন বাস্কম ড ফা 

স্মৃধিস্তি ধনভ ডারণয নুভধি প্রদান কযা মারফ; 

৮.২ বাস্কম ড ফা স্মৃধিস্তরিয ফস্থান, অকায, স্থারনয উচ্চিা  কাঠারভায ধডজাআন ধধদপ্তয কর্তডক নুরভাধদি রি রফ; 

৮.৩ ভাড়ক ংস্কায, সভযাভি  যক্ষণারফক্ষণ এফং ম্প্রাযণ  উন্নয়রনয প্ররয়াজরন বাস্কম ড ফা স্মৃধিস্তি ৪৫ (পঁয়িাধি) 

ধদরনয সনাটির অফধশ্যকবারফ ধযরয় ধনরি রফ, ন্যথায় সবরে াযণ কযা মারফ; 

৮.৪ বাস্কম ড ফা স্মৃধিস্তি স্থারনয জন্য এককারীন ধপ প্ররমাজি রফ; 

৮.৫ এককারীন ধপ একআ সেণীয  ভূধভয সভৌজা মূরেয অররারক ধনধ ডাধযি রফ। এরক্ষরত্র এ ায রফ ১০%;  
 

 উদাযণ: ভূধভয সেণী নার, ড়ক দ্বীরয ধযভাণ ০.০৪ একয  সভৌজা মূে প্রধি একয (১০০ িাং) ১,০০,০০০/- (এক 

রক্ষ) টাকা। এরক্ষরত্র এককারীন ধপ রফ: সভৌজা মূে ×    র ধযভাণ × ১০% 

থ ডাৎ ১,০০,০০০ টাকা× ০.০৪ একয × ১০%= ৪০০/-(চাযি) টাকা। 

  

 

 

 



-6- 6 

ধ্যায়-৪: আজাযা  

৯.   অফাধক প্ররফথ  

৯.১ ভাড়ক অআন, ১৯২৫ নুমায়ী ফাধড় ধনভ ডাণ কযা রর সআ ফি ফাধড়রি মািায়ারিয প্ররয়াজরন শুধুভাত্র একটি থ 

     রর        ংরগ্ন ধধদপ্তরযয ভাধরকানাধীন ভূধভ ম্পূণ ড স্থায়ী ধবধিরি রফ ডাচ্চ ১০ (দ) ফছয সভয়ারদ 

নফায়নরমাগ্য আজাযা প্রদান কযা মারফ; 

 

৯.২ ফি ফাধড়রি মািায়ারিয রথয উধযবারগয প্রস্তিা রফ রফ ডাচ্চ ১২ (ফায) পৄট এ      র     র           ১:২ । 

এ              র    র             র     র            র     ;  

 

৯.৩ ফি ফাধড়রি মািায়ারিয থ ধনভ ডারণয ভরয়আ াধন প্রফারয জন্য আজাযা গ্রীিারক ধনজ খযরচ ধধদপ্তরযয নকা 

নুমায়ী াধন ধনষ্কান ফকাঠারভা ধনভ ডাণ কযরি রফ; 

 

৯.৪ ফি ফাধড়রি মািায়ারিয রথয জন্য এককারীন ধপ এফং ফাৎধযক আজাযা ধপ উবয়আ প্ররমাজি রফ। প্রথভ আজাযায ভয় 

এককারীন ধপ  ১০ (দ) ফছরযয ফাৎধযক আজাযা ধপ একরত্র ধযরাধ কযরি রফ; 

 

৯.৫  ফি ফাধড়রি মািায়ারিয রথয এককারীন ধপ ধফরফচনাধীন সভৌজায একআ সেণীয ভূধভয সভৌজা মূরেয অররারক ধনধ ডাধযি 

রফ। এরক্ষরত্র এ ায রফ ২০%;  

 

        উদাযণ: ভূধভয সেণী নার, ভূধভয ধযভাণ ০.০৪ একয  সভৌজা মূে প্রধি একয (১০০ িাং) ১,০০,০০০/- (এক রক্ষ) 

টাকা। এরক্ষরত্র  এককারীন ধপ রফ : সভৌজা মূে × ভূধভয ধযভাণ × ২০%  

থ ডাৎ ১,০০,০০০ টাকা× ০.০৪ একয × ২০%= ৮০০/-(অটি) টাকা। 

 ৯.৬ ফাৎধযক আজাযা ধপ এককারীন ধপ’য ১০% রফ।   

  

১০.  ফাধণধজিক প্ররফ থ  

১০.১ ভাড়ক অআন, ১৯২৫ নুমায়ী ফাধণধজিক প্রধিষ্ঠান ধনভ ডাণ কযা রর সআ প্রধিষ্ঠারন মািায়ারিয প্ররয়াজরন শুধু ভাত্র 

একটি মািায়াি থ ব্যফারযয জন্য ড়ক ংরগ্ন ধধদপ্তরযয ভাধরকানাধীন ভূধভ ম্পূণ ড স্থায়ী ধবধিরি রফ ডাচ্চ ১০ (দ) 

ফছয সভয়ারদ নফায়নরমাগ্য আজাযা প্রদান কযা মারফ              র             র                    রফ ডাচ্চ 

দ্য'টি মািায়াি থ আজাযা প্রদান কযা মারফ;  

 

১০.২ ফাধণধজিক প্রধিষ্ঠারন মািায়ারিয রথয উধযবারগয প্রস্তিা রফ রফ ডাচ্চ ২৪ (চধি) পৄট এ      র     র       

    ১:২ । এ                র             র     র            র     ;  

 

১০.৩ ফাধণধজিক প্রধিষ্ঠারন মািায়ারিয থ ধনভ ডারণয ভরয়আ াধন প্রফারয জন্য আজাযা গ্রীিারক ধনজ খযরচ ধধদপ্তরযয নকা 

নুমায়ী াধন ধনষ্কান ফকাঠারভা ধনভ ডাণ কযরি রফ; 

 

১০.৪  ফাধণধজিক প্রধিষ্ঠারন মািায়ারিয রথয জন্য এককারীন ধপ এফং ফাৎধযক আজাযা ধপ উবয়আ প্ররমাজি রফ। প্রথভ 

আজাযায ভয় এককারীন ধপ  ১০ (দ) ফছরযয ফাৎধযক আজাযা ধপ একরত্র ধযরাধ কযরি রফ; 

 

১০.৫  ফাধণধজিক প্রধিষ্ঠারন মািায়ারিয প্ররফথ ধনভ ডারণয ভয় ভাড়রকয ংরমাগ স্থরর াধব ড সরন ধনভ ডাণ ম্পূণ ড প্ররফ 

রথয সর-অউট প্ল্িান ধধদপ্তয কর্তডক নুরভাধদি রি রফ; 

 

১০.৬ ফাধণধজিক প্রধিষ্ঠারন মািায়ারিয রথয এককারীন ধপ ধফরফচনাধীন সভৌজায একআ সেণীয ভূধভয সভৌজা মূরেয অররারক 

ধনধ ডাধযি রফ। এরক্ষরত্র এ ায রফ ৩৫%;  
 

        উদাযণ: ভূধভয সেণী নার, ভূধভয ধযভাণ ০.০৪ একয  সভৌজা মূে প্রধি একয (১০০ িাং) ১,০০,০০০/- (এক রক্ষ) 

টাকা। এরক্ষরত্র  এককারীন ধপ রফ  : সভৌজা মূে × ভূধভয ধযভাণ × ৩৫% 

থ ডাৎ ১,০০,০০০ টাকা× ০.০৪ একয × ৩৫%= ১,৪০০/-(এক াজায চাযি) টাকা। 
 

১০.৭  ফাৎধযক আজাযা ধপ এককারীন ধপ’য ১০% রফ;  
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১১.০ ধযপৄরয়ধরং সেন প্ররফথ  

 

১১.১ ভাড়ক অআন, ১৯২৫ নুমায়ী ধনজস্ব ভূধভরি ধযপৄরয়ধরং সেন স্থান কযা রর সআ ধযপৄরয়ধরং সেরন মািায়ারিয 

প্ররয়াজরন প্ররফ থ ও            ধররফ ড়ক ংরগ্ন ধধদপ্তরযয ভাধরকানাধীন ভূধভ ম্পূণ ড স্থায়ী ধবধিরি রফ ডাচ্চ 

১০ (  ) ফছয সভয়ারদ নফায়নরমাগ্য আজাযা প্রদান কযা মারফ; 

১১.২ এ সক্ষরত্র ১(এক)টি প্ররফথ  ১(এক)টি ফধগ ডভন থ প্ররদয় রফ, মায প্রধিটিয উধযবারগয প্রস্তিা রফ রফ ডাচ্চ ২৪ 

(চধি) পৄট এ      র     র           ১:২ । এ                র             র     র          

  র     ; 

১১.৩ ধযপৄরয়ধরং সেরন প্ররফ ও         থ ধনভ ডারণয ভরয়আ াধন প্রফারয জন্য আজাযা গ্রীিারক ধনজ খযরচ ধধদপ্তরযয 

নকা নুমায়ী াধন ধনষ্কান ফকাঠারভা ধনভ ডাণ কযরি রফ; 

১১.৪ ড়ক ধনযািা  স্বােরন্দি চরাচররয স্বারথ ড জ্বারানী সেন রি ড়রক যাধয প্ররফ কযা মারফনা, এয জন্য ধধদপ্তরযয 

নুরভাধদি ধডজাআন নুমায়ী াধব ড সরন আজাযা গ্রীিারক ধনজ খযরচ ধনভ ডাণ কযরি রফ; 

১১.৫ ধযপৄরয়ধরং সেরন প্ররফ  ফধগ ডভন রথয জন্য এককারীন ধপ এফং ফাৎধযক আজাযা ধপ উবয়আ প্ররমাজি রফ; প্রথভ 

আজাযায ভয় এককারীন ধপ  ১০ (দ) ফছরযয ফাৎধযক আজাযা মূে একরত্র ধযরাধ কযরি রফ; 

১১.৬ ধযপৄরয়ধরং সেরন মািায়াি রথয এককারীন ধপ ধফরফচনাধীন সভৌজায একআ সেণীয ভূধভয সভৌজা মূরেয অররারক 

ধনধ ডাধযি রফ। এরক্ষরত্র এ ায রফ ২৫%;  

 

        উদাযণ: ভূধভয সেণী নার, ভূধভয ধযভাণ ০.০৪ একয  সভৌজা মূে প্রধি একয (১০০ িাং) ১,০০,০০০/- (এক রক্ষ) 

টাকা। এরক্ষরত্র  এককারীন ধপ রফ  : সভৌজা মূে × ভূধভয ধযভাণ × ২৫% 

থ ডাৎ ১,০০,০০০ টাকা× ০.০৪ একয × ২৫%= ১,০০০/-(এক াজায) টাকা। 

 

১১.৭  ফাৎধযক আজাযা ধপ রফ এককারীন ধপ’য ১০%রফ;  

১১.৮ এ নীধিভারা নুমায়ী ধধদপ্তরযয ভূধভরি নতুন করয সকান ধযপৄরয়ধরং সেন স্থারনয জন্য ভূধভ আজাযা সদয়া মারফ না; 

১১.৯ এ নীধিভারা জাযীয পূরফ ড ২০০৪ াররয ফা িৎপূরফ ডয নীধিভারা নুমায়ী ধধদপ্তরযয ভূধভরি স্থাধি ধএনধজ  সররার 

ারেয সক্ষরত্র যফিী নফায়রনয ভয় সথরক এ নীধিভারা প্ররমাজি রফ এফং প্ররফ  ফধগ ডভন থ ম্পূণ ড ভূধভয 

জন্য এককারীন ধপ  ফাৎধযক ধপ উবয়আ প্ররমাজি রফ;  

১১.১০ নতুন প্রবফ ও ফনহর্থভন থ অনুবভাদবনয থেবে নসনি কবথাবযন এরাকায় সবফথাচ্চ প্রনত নকবরানভিাবয ২ (দুই) নি 
এফং থৌয এরাকায় প্রনত নকবরানভিাবয ১ (এক) নি ও অন্যান্য এরাকায় প্রনত ৫ (াাঁচ) নকবরানভিাবয সবফথাচ্চ একনি 
নযপুবয়নরং থেবনয জন্য প্রবফ ও ফনহথর্ভন বথয অনুবভাদন থদয়া মাবফ। 

 

ধ্যায়-৫: ন্যান্য আজাযা   

১২.  ভৎস্য চাল 

 

১২.১  ভাড়রকয ার্শ্ড ব্যিীি ধধদপ্তরযয ভাধরকানাধীন ভৎস্য চারলয উরমাগী অািঃ ব্যফহৃি জরায় থফা পুকুয 

স্থায়ীবারফ ফছয ফছয নফায়রনয ধবধিরি রফ ডাচ্চ ৫ (াঁচ) ফছয সভয়ারদ ভৎস্য চারলয জন্য আজাযা প্রদান কযা মারফ; 

১২.২ উমু্মি প্রধিরমাধগিায ভাধ্যরভ মূোধয়ি রফ ডাচ্চ দযদািায ধনকট আজাযা প্রদান কযা মারফ। িরফ উদ্ধৃি দয ধফরফচনাধীন 

সভৌজায একআ সেণীয ভূধভয সভৌজা মূরেয এক দভাংরয কভ রি াযরফ না; 

 

১৩.  কৃধলকাজ 

 

১৩.১  ধধদপ্তরযয ভাধরকানাধীন কৃধলকারজয উরমাগী অািঃ ব্যফহৃি ভূধভরি ম্পূণ ড স্থায়ীবারফ ফছয ফছয নফায়রনয 

ধবধিরি রফ ডাচ্চ ৫(াঁচ) ফছয সভয়ারদ কৃধল কারজয জন্য আজাযা প্রদান কযা মারফ; 

১৩.২ উমু্মি প্রধিরমাধগিায ভাধ্যরভ মূোধয়ি রফ ডাচ্চ দযদািায ধনকট আজাযা প্রদান কযা মারফ। িরফ উদ্ধৃি দয ধফরফচনাধীন 

সভৌজায একআ সেণীয ভূধভয সভৌজা মূরেয এক দভাংরয কভ রি াযরফ না; 

১৩.৩ আজাযা গ্রীিারক কৃধল কারজ ব্যফারযয জন্য ভূধভরি াধন ধনষ্কারনয ব্যফস্থা ধনজ খযরচ কযরি রফ। িরফ সকান 

ফস্থারিআ াধনয প্রফা ফাঁধাগ্রস্থ কযা মারফ না;  
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১৪.  াভাধজক ফনায়ন  

 

১৪.১  াভাধজক ফনায়ন  ধফধধভারা, ২০১০ নুমায়ী  ধধদপ্তরযয ব্যফহৃি ভূধভরি ফা যাস্তায ারর্শ্ডয ভূধভরি বৃক্ষরযান/ফনায়ন 

কযা মারফ। িরফ এরক্ষরত্র  ধধদপ্তরযয ধরধখি পূফ ডানুভধি গ্রণ কযরি রফ;  

 

১৪.২ ধধদপ্তয ধনজস্ব ব্যফস্থানায়/প্রকরেয ভাধ্যরভ ব্যফহৃি ভূধভরি ফা যাস্তায ারর্শ্ডয ভূধভরি জনাধাযণ  মান চরাচররয 

ধফঘ্ন না ঘটিরয় বৃক্ষরযান/ফনায়ন কযরি াযরফ; 

 

১৪.৩ ড়ক ধনযািায প্রধি ঝিঁধক সৃধষ্ট করয এভন স্থারন থফা ড়রকয সাল্ডারয সকান বৃক্ষরযান/ফনায়ন কযা মারফ না;  

 

১৫. েিাকআয়াড ড স্থান  

 

১৫.১ ধধদপ্তরযয ভাড়ক সভযাভি, ংস্কায  যক্ষণারফক্ষণ এফং উন্নয়ন  ম্প্রাাযণ কারজয জন্য ধনরয়াগপ্রাপ্ত ঠিকাদারযয 

অরফদনক্ররভ ংধিষ্ট ড়ক ধফবাগ ব্যফহৃি ভূধভ াভধয়কবারফ েিাকআয়াড ড ধররফ ব্যফারযয ধনধভি কারজয 

চুধিকারীন ভরয়য জন্য ধনধ ডাধযি ারয যকাযী ধপ অদায়পূফ ডক আজাযা প্রদান কযরি াযরফ;  

  

১৫.২ েিাকআয়াড ড আজাযা প্রদারনয সক্ষরত্র নুর্ধ্ড ১ (এক) ফছরযয জন্য শুধুভাত্র এককারীন ধপ অদায়রমাগ্য রফ, এককারীন ধপ 

ধফরফচনাধীন সভৌজায একআ সেণীয ভূধভয সভৌজা মূরেয অররারক ধনধ ডাধযি রফ। এরক্ষরত্র এ ায রফ ২৫%; 

 

 উদাযণ: ভূধভয সেণী নার, ড়ক দ্বীরয ধযভাণ ০.৫০ একয  সভৌজা মূে প্রধি একয (১০০ িাং) ১,০০,০০০/- 

(এক রক্ষ) টাকা। এরক্ষরত্র এককারীন ধপ রফ: সভৌজা মূে ×    র ধযভাণ × ২৫% 

থ ডাৎ ১,০০,০০০ টাকা× ০.৫০ একয × ২৫%= ১২,৫০০/-(   র      র      ) টাকা। 

 

১৫.৩ আজাযা সভয়াদ ১ (এক) ফছরযয সফী রর ফাৎধযক আজাযা ধপ ধদরি রফ মা এককারীন ধপ’য ১০%      

 

১৫.৪ ধনধদ ডষ্ট আজাযা সভয়ারদয ভরধ্য ঠিকাদারযয মূদয় ভারাভার ঠিকাদায কর্তডক ধফনা ব্যথ ডিায় াযণ কযরি রফ; ন্যথায় 

এ ভস্ত ভারাভার যকাযী ভারাভার ধররফ গণ্য রফ;  

 

ধ্যায়-৬:    র  র                র সৌন্দম ডফধ ডন   

 

১৬.১ ভাড়রকয ব্যফহৃি ং  ড়কদ্বীমূরয সৌন্দম ডফধ ডন কাজ সমভন, দৃধষ্টনন্দন গাছ রাগারনা  ধযচম ডা, পৄটাথ 

ংস্কায  রাআটিং, াফধরক টয়ররট স্থান, থচাযীরদয ফায সফঞ্চ, উন্নিভারনয ডােধফন, ধনযাদ াধনয ব্যফস্থা, 

প্রাথধভক ধচধকৎা বুথ, িথ্য সকন্দ্র এফং ফাংরারদরয আধিা, ঐধিি, ংস্কৃধি  ভান মুধিমৄরদ্ধয সচিনা ম্বধরি 

বাস্কম ড, মুয িার  পাউরন নন ধনভ ডাণ/স্থান আিিাধদয ধনধভি ভন্ত্রণাররয়য পূফ ডানুরভাদনক্ররভ উন্ুি প্রধিরমধগিায ধবধিরি 

সফযকাযী প্রধিষ্ঠারনয ভাধ্যরভ ফাস্তফায়ন কযা মারফ। উি সৌন্দম ডফধ ডন কারজয ং ধররফ স্থাধি ধডধজটার 

াআন/টিধবরি ড়ক ধনযািা  রাধপক অআন-কানুন, যকারযয উন্নয়নমূরক কাম ডক্ররভয প্রচাযণা আিিাধদ কযা মারফ। 

 

১৬.২  ধধদপ্তয কর্তডক প্রকাধি এ ংক্রান্ত দযত্র ধফজ্ঞধপ্তয সপ্রধক্ষরি অগ্রী প্রধিষ্ঠান সৌন্দম ডফধ ডন কাম ডক্ররভয ংধক্ষপ্ত ধফফযণ 

ধনধ ডাধযি পযরভ ংধিষ্ট ধনফ ডাী প্ররকৌরী ফযাফয অরফদন দাধখর কযরফ;  

 

১৬.৩ প্রস্তাফ দাধখররয ভয় ংধিষ্ট প্রধিষ্ঠান সৌন্দম ডফধ ডন  অনুলাধেক সুধফধাধদয ধফস্তাধযি ধডজাআন উরিখ কযরফ; 

এিদ্যরেরশ্য সৌন্দম ডফধ ডন কারজয ভাধ্যরভ ধজডি থ ড রি ফাৎধযক ধবধিরি যকাধয সকালাগারয জভা প্রদারনয জন্য  

রথ ডয ধযভাণ অফধশ্যকবারফ উদ্ধৃি কযরফ; 

 

১৬.৪  এ ধযরনয সৌন্দম ডফধ ডরনয কাজ সকানবারফআ ভাড়রক মান চরাচর ফা ড়ক ধনযািায় ধফঘ্ন সৃধষ্ট কযরি াযরফ না; 

 

১৬.৫  এ ধযরণয সৌন্দম ডফধ ডন কারজয সভয়াদ একাধারয রফ ডাচ্চ ৫(াঁচ) ফছয রফ; 

 

১৬.৬ ভাড়ক উন্নয়ন, ম্প্রাযণ  ন্য সম সকান কারজয প্ররয়াজরন ংধিষ্ট সফযকাযী প্রধিষ্ঠান িায স্থানামূ ধধদপ্তরযয 

সেঁরধ সদয়া ভয়ীভায ভরধ্য ধনজ খযরচ ধযরয় ধনরি ফাধ্য থাকরফ; 

 

১৬.৭  সৌন্দম ডফধ ডন কারজ ধনরয়াধজি সকান প্রধিষ্ঠান  ধনধ ডাধযি ভরয়য ভরধ্য স্থানা াযরণ ব্যথ ড রর ঐ স্থানারক যকাধয 

েধি ধররফ গণ্য কযা রফ এফং ধধদপ্তয এ কর স্থানা ধফলরয় সম ধদ্ধান্ত গ্রণ কযরফ িাআ চূড়ান্ত ফরর ধফরফধচি 

রফ; 
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১৬.৮ ভাড়ক উন্নয়ন, ম্প্রাযণ ফা যক্ষণারফক্ষণ কারজয জন্য ধনধ ডাধযি ভরয়য পূরফ ড ধনরয়াধজি প্রধিষ্ঠারনয ারথ চুধি ফাধির 

কযরি রর ংধিষ্ট প্রধিষ্ঠান এ ফাফদ সকান প্রকায ক্ষধিপূযণ দাধফ কযরি াযরফ না; 

 

১৬.৯  ধনরয়াধজি প্রধিষ্ঠান কর্তডক সৌন্দম ডফধ ডরনয উরেরশ্য ধনধভ ডি কাঠারভা/ফকাঠারভামূ সভয়াদ পূধিডয য ধধদপ্তরযয 

েধি ধররফ গণ্য রফ; 

 

অধযায়-৭: সাধাযণ তথাফরী 
১৭.         

১৭.১ আজাযায জন্য ধনধ ডাধযি পযরভ অরফদন কযরি রফ। প্রধান প্ররকৌরী, ড়ক  জনথ ধধদপ্তয ধনধ ডাধযি পযভ 

প্রস্তুি/ংরাধন/ধযভাজডন কযরি াযরফন; 

 

১৭.২ ভৎস্য, কৃধল কাজ  াভাধজক ফনায়রনয জন্য আজাযা প্রদারনয সক্ষরত্র আজাযা ভূধভয ংরগ্ন ভূধভয ভাধরকগণ গ্রাধধকায 

ারফন। িরফ গ্রাধধকায প্রাপ্ত ব্যধি রীজ গ্ররণ অগ্রী না রর ফা উদ্ধৃি মূে কভ রর প্রাথীি ভূধভয ধনকটফধিডিা নুারয 

গ্রাধধকায ধনধ ডাযণ কযা রফ; 

 

১৭.৩ উমু্মি দ্ধধিরি আজাযায সক্ষরত্র ংগ্রণকাযীরক উদ্ধৃি ম্পূণ ড মূে Magnetic Ink Character Reader 

(MICR)/ব্যাংক ড্রাপট/ স-ড ডায ধররফ দযরত্রয ারথ ংমৄি কযরি রফ। প্রাপ্ত ব্যাংক ড্রাপট/স-ড ডারযয ঠিকিা 

মাচাআ করয কৃিকাম ড ংগ্রণকাযীয ব্যাংক ড্রাপট/ স-ড ডায ৭ (াি) ধদরনয ভরধ্য ংধিষ্ট ধনফ ডাী প্ররকৌরী কর্তডক 

ফমুি করয সদয়া রফ; 

 

১৭.৪  কৃধল  ভৎস্য চারলয আজাযা ফাংরা ন ধবধিক রফ; 

 

১৭.৫ প্রথভ আজাযায অরফদন প্রধক্রয়াকযরণয ভয় ংধিষ্ট ধনফ ডাী প্ররকৌরী এআ ভরভ ড তুষ্ষ্ট রফন সম, প্রিিাধি ভূধভয ধফযীরি 

সকান ভাভরা সকান অদাররি ধফচাযাধীন সনআ এফং আজাযা প্রধক্রয়াকযণ কযা রর অদারি ফভাননায সকান অংকা সনআ। 

নুরভাদনকাযী কর্তডরক্ষয ধনকট প্রস্তাফ সপ্রযরণয ভয় ংধিষ্ট ধনফ ডাী প্ররকৌরীরক এআ ভরভ ড একটি প্রিিয়নত্র প্রস্তারফয 

ারথ ংমৄি করয সপ্রযণ কযরি রফ;  

 

১৭.৬ আজাযাকৃি ভূধভ ভাড়ক ংস্কায, সভযাভি  ংযক্ষণ এফং ম্প্রাযণ  উন্নয়রন প্ররয়াজন রর সকান প্রকায ক্ষধিপূযণ 

প্রদান ব্যধিরযরক কর্তডক্ষ ৬০ (লাট) ধদরনয সনাটির আজাযা চুধি ফাধির কযরি াযরফন। আজাযা চুধি স্বাক্ষরযয পূরফ ড  

কর্তডক্ষ আজাযা গ্রীিায ধনকট রি এ ভরভ ড একটি রপনাভা (Affidavit) গ্রণ কযরফন সম, “ভাড়ক ংস্কায, সভযাভি 

 ংযক্ষণ এফং ম্প্রাযণ  উন্নয়রনয প্ররয়াজরন আজাযাকৃি ভূধভয আজাযা ফাধির কযা রর আজাযা গ্রীিা সকান অদাররিয 

অেয় গ্রণ কযরি াযরফন না, সকান প্রকায ক্ষধিপূযণ দাফী কযরি াযরফন না, প্রদি এককারীন ধপ  আজাযা ধপ সপযরিয 

দাফী কযরি াযরফন না এফং সনাটি প্রাধপ্তয য ধনধ ডাধযি ভরয়য ভরধ্য আজাযা প্রাপ্ত ভূধভয দখর কর্তডক্ষ ফযাফয স্তান্তরয 

ফাধ্য থাকরফন; 

 

১৭.৭ আজাযা চুধি োদরনয পূরফ ডআ আজাযা গ্রীিারক এককারীন ধপ  ফাৎধযক আজাযা ধপ এফং প্ররমাজি বিাট  কযাধদ 

ধযরাধ কযরি রফ; 

 

১৭.৮ কর আজাযা গ্রীিারক ংধিষ্ট ধনফ ডাী প্ররকৌরীয ারথ আজাযা চুধি স্বাক্ষয কযরি রফ। প্ররিিক চুধিরত্রয ারথ ভূধভয 

নুরভাধদি উন্নয়ন নকা ংমৄি যাখরি রফ এফং নকাটি চুধিয ং ধররফ গণ্য রফ। চুধিরত্র ভূধভয ধযভা একরয 

উরিখ করয ভূধভয িপধর [রভৌজায নাভ, খধিয়ান নম্বয (ধএ, অযএ, ধফএ, ার জধয  সচৌেী), দাগ নম্বয (ধএ, 

অযএ, ধফএ, ার জধয  সচৌেী)] সুধনধদ ডষ্টবারফ উরিখ কযরি রফ। ন্যথায় চুধি োদন কযা মারফ না; 

  

১৭.৯ োধদি আজাযা চুধিয িিাধয়ি ছায়াধরধ আজাযা চুধি োদরনয ১ (এক) ভারয ভরধ্য ংরগ্নী প্রধান প্ররকৌরী, ড়ক 

 জনথ ধধদপ্তয এফং ড়ক ধযফন  ভাড়ক ধফবাগ ফযাফয সপ্রযণ কযরি রফ;  

 

১৭.১০ আজাযা গ্রীিা সম উরেরশ্য ভূধভ আজাযা গ্রণ করযরছন িায ফাআরয ন্য সকান কারজ এ ভূধভ ব্যফায কযরি াযরফন না। 

কযরর সকান প্রকায কাযণ দ ডারনা ব্যধিরযরক আজাযা ফাধির কযা রফ এফং প্রদি এককারীন ধপ  ফাৎধযক ধপ যকারযয 

নুকূরর ফারজয়াপ্ত কযা রফ। এরক্ষরত্র আজাযা গ্রীিা ভূধভ উন্নয়ন ফাফদ সম থ ড ব্যয় করযরছন িায ধফযীরি সকান প্রকায 

ক্ষধিপূযণ দাফী কযরি াযরফন না; 
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১৭.১১ আজাযাকৃি ভূধভ য সকান ব্যধি/ প্রধিষ্ঠান/কর্তডরক্ষয নুকূরর াফ রীজ প্রদান ফা ব্যফস্থানা স্তান্তয কযা মারফ না। ফন্ধক 

সযরখ সকান প্রকায অধথ ডক সুধফধা গ্রণ কযা মারফ না। কযরর সকান প্রকায কাযণ দ ডারনা ব্যধিরযরক আজাযা ফাধির কযা রফ 

এফং প্রদি এককারীন ধপ  ফাৎধযক ধপ যকারযয নুকূরর ফারজয়াপ্ত কযা রফ এফং কর দায় আজাযা গ্রীিায উয 

ফিডারফ;  

  

১৭.১২ আজাযা গ্রীিারক সম উরেরশ্য ভূধভ আজাযা প্রদান কযা রয়রছ িায ফাআরয       র   র ননুরভাধদিবারফ সকান খনন, 

বযাট, বৃক্ষ ধনধন, স্থানা ধনভ ডাণ ফা ধযরফ ধফনষ্টকাযী সকান কভ ডকাণ্ড ধযচারনা কযরি াযরফন না, কযরর সকান প্রকায 

কাযণ দ ডারনা ব্যধিরযরক আজাযা ফাধির কযা রফ এফং প্রদি এককারীন ধপ  ফাৎধযক ধপ যকারযয নুকূরর ফারজয়াপ্ত 

কযা রফ। এরক্ষরত্র ক্ষধিয ধযভাণ ফারজয়াপ্তকৃি রথ ডয ধধক রর Public Demand Recovery (PDR) Act 

1913 নুমায়ী অদায় কযা রফ; 

 

১৭.১৩  আজাযাকৃি ভূধভ ভাড়ক ংস্কায, সভযাভি  ংযক্ষণ এফং ম্প্রাযণ  উন্নয়রনয স্বারথ ড ধধদপ্তয াভধয়কবারফ ব্যফায     

কযরি াযরফ ফা আজাযাকৃি ভূধভয ব্যফায ফন্ধ যাখরি াযরফ ; 

 

১৭.১৪   কর্তডক্ষ আজাযাকৃি ভূধভ ফা ভূধভয স্থানা সম সকান ভয় সম সকান প্ররয়াজরন ধযদ ডন কযরি াযরফন; 

 

১৭.১৫   আজাযকৃি ভূধভরি এভন সকান কভ ডকাণ্ড কযা মারফ না মারি প্রাকৃধিক নদী, খার, নারা, ধফর, ায, ফায আিিাধদয াধন 

প্রফার প্রধিফন্ধকিায সৃধষ্ট য়; 

 

১৭.১৬  চরভান আজাযায সভয়াদ সল য়ায ন্যিনিভ ৪ (চায) ভা পূরফ ড আজাযা গ্রীিারক আজাযা নফায়রনয জন্য অরফদন কযরি 

রফ। এরক্ষরত্র পুনযায় এককারীন  ফাৎধযক ধপ ধনধ ডাধযি রফ এফং স নুমায়ী ধযরাধ কযরি রফ;     

 

১৭.১৭  আজাযাকৃি ভূধভ ভাড়ক ংস্কায, সভযাভি  ংযক্ষণ এফং ম্প্রাযণ  উন্নয়রন প্ররয়াজন থাকরর নফায়রনয অরফদন  

ধফরফচনা  প্রধক্রয়া কযা মারফ না;  

  

১৭.১৮  আজাযায চরভান সভয়াদ সল য়ায ন্যিনিভ ১ (এক) ভা পূরফ ড পুনঃআজাযায কাম ডক্রভ সল কযরি রফ; 
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ধ্যায়-৮: চুধি নুরভাদনকাযী  নফায়নকাযী কর্তডক্ষ 
 

ক্রধভক  ধফলয় নুরভাদনকাযী কর্তডক্ষ নফায়নকাযী কর্তডক্ষ 

১. উন্নয়নমূরক কারজ ভূধভ ব্যফায ড়ক ধযফন  ভাড়ক ধফবাগ প্ররমাজি নয় 

২. বাস্কম ড  স্মৃধিস্তি স্থান ড়ক ধযফন  ভাড়ক ধফবাগ  প্ররমাজি নয় 

৩. অফাধক প্ররফ থ ংধিষ্ট িত্ত্বাফধায়ক প্ররকৌরী, জ 

ধধদপ্তয 

ংধিষ্ট ড়ক ধফবারগয ধনফ ডাী 

প্ররকৌরী, জ ধধদপ্তয 

 

৪. ফাধণধজিক প্ররফ থ ড়ক ধযফন  ভাড়ক ধফবাগ ংধিষ্ট ড়ক সজারনয ধিধযি প্রধান 

প্ররকৌরী 

৫. ধযপৄরয়ধরং সেন প্ররফ থ ড়ক ধযফন  ভাড়ক ধফবাগ  ড়ক ধযফন  ভাড়ক ধফবাগ 

৬. ভৎস্য চাল ড়ক ধযফন  ভাড়ক ধফবাগ  ধিধযি প্রধান প্ররকৌরী, জ 

ধধদপ্তয (ংধিষ্ট সজান) 

৭. কৃধলকাজ প্রধান প্ররকৌরী, জ ধধদপ্তয  ধিধযি প্রধান প্ররকৌরী, জ 

ধধদপ্তয (ংধিষ্ট সজান) 

৮. াভাধজক ফনায়ন ড়ক ধযফন  ভাড়ক ধফবাগ ড়ক ধযফন  ভাড়ক ধফবাগ 

৯. েিাকআয়াড ড স্থান ধিধযি প্রধান প্ররকৌরী, জ 

ধধদপ্তয (ংধিষ্ট সজান) 

ধিধযি প্রধান প্ররকৌরী, জ 

ধধদপ্তয (ংধিষ্ট সজান) 

১০. সফযকাযী উরযারগ ভাড়রকয সৌন্দম ডফধ ডন   ড়ক ধযফন  ভাড়ক ধফবাগ ড়ক ধযফন  ভাড়ক ধফবাগ 

 

 

    -৯:       

 

১৮.   অদায়কৃি এককাধরন  ফাৎধযক আজাযা ধপ ধনধ ডাধযি থ ডবনধিক সকারড জভা প্রদান কযরি রফ; 

 

১৯.  আরিাপূরফ ড োধদি মুদয় আজাযা এআ নীধিভারায ারথ াভঞ্জস্যপূণ ড য়া াররক্ষ ফরফৎ থাকরফ, িরফ আজাযা ধপ     ও 

           রর                     -২০১৫            নুমায়ী পুনঃধনধ ডাযন কযরি রফ। যফিী নফায়রনয িাধযখ 

রি এআ আজাযা ধপ কাম ডকয রফ; 

২০.   যকায, সগরজট ধফজ্ঞধপ্তয ভাধ্যরভ, ভয় ভয় এ নীধিভারা ংরাধন, ধযফিডন, ধযফধ ডন  ধযভাজডন কযরি াযরফ;  

 

২১. “ড়ক  জনথ ধধদপ্তরযয ধএনধজ ধপধরং সেন  রূান্তয কাযখানা স্থান এফং সররার াে  ধডরজর াে স্থারনয 

জন্য ড়ক  জনথ এফং ফাংরারদ সযররয়য জধভয আজাযা ংক্রান্ত নীধিভারা-২০০৪” এ   “ড়ক  জনথ ধধদপ্তরযয 

জধভ-জভা ব্যফস্থানা ংক্রান্ত নীধিভারা-২০০৫” এফং এিদংক্রান্ত ধফলরয় ধফধবন্ন ভরয় জাযীকৃি ধনরদ ডনামূ       রর     

                -২০১৫           র      র  র            ।            ও            রর             

        -২০১৫              র র  র                   এ   এিদংক্রান্ত ধফলরয় ধফধবন্ন ভরয় জাযীকৃি          

                                        এ             এ          র  ও                   ।  


