
 
OFFICE OF THE ZONAL SETTLEMENT OFFICER, BARISAL 

CITIZEN CHARTER (Khatian and Map Related) 

  
জ োনোল জেটেলটেন্ট অফিে, বফিশোল 

ভূফে জিকর্ ড ও  ফিপ অফিদপ্তি 

ফেটিট ন চোে ডোি 

(খফিয়োন ও ম্যোপ প্রস্ত্তি েংক্রোন্ত) 

 
ভূফে জিকর্ ড ও  ফিপ অফিদপ্তটিি েোঠ পর্ ডোটয়  ফিপ েংক্রোন্ত আইটনি ফবফি-ফবিোন অনুেিণপূব ডক েোঠ  ফিটপি েোধ্যটে প্রফিটি ভূফে 

খটেি স্বত্বফলফপ (খফিয়োন/নক্শো) প্রণয়ন কটি। এক ন ১  ন জ োনোল জেটেলটেন্ট অফিেোি (উপ-েফচব), ১  ন চো ড অফিেোি 

(ফেফনয়ি েহকোিী েফচব), ৩৪  ন েহকোিী জেটেলটেন্ট অফিেোিেহ প্রোয় ৩০০ কে ডকিডো ও কে ডচোিী এই অফিদপ্তটি কে ডিি আটেন।  

 
জ োনোল জেটেলটেন্ট অফিটেি কোর্ ডোবলী 

➢ পর্ ডোয়ক্রটে জ োটনি অিীটন প্রফিটি ভূফে েোফলটকি স্বত্বফলফপ (Record of Rights; খফিয়োন প্রণয়ন ও জেৌ ো ম্যোপ 

প্রস্ত্তি ও মুদ্রণ) েংটশোিটনি  ন্য ভূফে জিকর্ ড ও  ফিপ পফিচোলনো কিণ। 

➢ পর্ ডোয়ক্রটে প্রফিটি ভূফে খটেি (Plot) খফিয়োন প্রণয়ন ও জেৌ ো ম্যোপ প্রস্ত্তি ও মুদ্রণ। 

 

ফেটিট ন চোে ডোি 

 
১৯৫০ েটনি িোষ্ট্রীয় অফিগ্রহণ ও প্র োস্বত্ব আইটনি অিীটন প্রণীি প্র োস্বত্ব ফবফিেোলো ১৯৫৫ এি ফবিোন অনুেোটি ভূফে জিকর্ ড ও 

 ফিটপি কো েমূহ স্তিফিফতক েম্পোফদি হটয় থোটক। জিকর্ ড প্রণয়ন ও নক্শো প্রস্ত্তি কোট  ফনটয়োফ ি অফিদপ্তটিি কে ডকিডো/ 

কে ডচোিীি েোটথ েংফিষ্ট কযোম্প অফিটে অথবো উপট লোয় অবফিি েহকোিী জেটেলটেন্ট অফিেোটিি কোর্ ডোলটয় েিোেফি জর্োগটর্োগ 

কটি ভূফে েোফলকগণ কোফিি জেবো গ্রহণ কিটি পোটিন। ফনম্নবণীি কে ডকিডো/কে ডচোিীগণ  ফিটপি স্তিেমূটহ র্থোফনয়টে জেবো প্রদোটন 

ফনটয়োফ ি িটয়টে।  

ভূফে  ফিটপি স্তি 
 
স্তটিি নোে জেবোি িিণ, ফববিণ ও ভূফে েোফলটকি কিণীয় জেবো প্রদোটনি 

েেয়েীেো 

জেবো প্রদোটন 

ফনটয়োফ ি কে ডকিডো/ 

কে ডচোিী 

ফবজ্ঞফপ্ত 

প্রচোি 

 ফিপ শুরু কিোি কেপটে ১ েোে পূটব ড জেটেলটেন্ট অফিেোি িোনীয় প্রশোেনেহ 

ভূফে েোফলকগণটক অবফহি কটি  ফিপ ফবজ্ঞফপ্ত প্রচোি কটিন। এ কোট  েোইফকং 

ও পফিকোয় ফবজ্ঞোপনেহ ব্যোপক  নেংটর্োগ কিো হয়।  ফিপ ফবজ্ঞফপ্ত জ োষণোি 

পিপিই ভূফে েোফলকগণটক  ফিটপি প্রস্ত্তফিমূলক কো  ফহটেটব ফন  ফন  

 ফেি আইল/েীেোনো েঠিক িোটব ফচফিি কটি িোখটি হটব।  

৩০ কে ডফদবে 
জেটেলটেন্ট 

অফিেোি/ েহকোিী 

জেটেলটেন্ট 

অফিেোি 

ট্রোিোে ড েোটিড জকোন জেৌ োি নক্শো েম্পূণ ড নতুন কটি প্রস্ত্তি কিটি েটি ফেটনি েোটথ েঙ্গফি 

জিটখ একটি ফনফদ ডষ্ট জেটল প্রোথফেকিোটব নক্শো প্রস্ত্তটিি জর্ কোঠোটেো িোপন কিো 

হয় জেেোই ট্রোিোে ড। ট্রোিোটে ডি উপি ফিফত কটি ফপ-৭০  েীটেি েোধ্যটে জেৌ োি 

নক্শো প্রস্ত্তি কিো হয়। জকোন জেৌ োি পুটিোটনো নক্শো অথ ডোৎ ব্লু-ফপন্ট েীটেি উপি 

 ফিপ কিোি এটেটি ট্রোিোে ড কিো হয় নো। এ স্তটি  ফিপ কোট  ফনটয়োফ ি 

কে ডকিডো/কে ডচোিীটদি েোটথ ভূফে েোফলকগটণি জর্োগোটর্োটগি জিেন প্রটয়ো ন 

নোই। িটব ভূফে েোফলকগণ  ফেি আইল/েীেোনো ফচফিি কটি িোখটবন।  

৫-৭ ফদন 

ট্রোিোে ড কযোম্প 

কে ডকিডো/  

ট্রোিোে ড েোটিডয়োি 



ফকটস্তোয়োি ফকটস্তোয়োি অথ ড েটি ফেটন প্রফি খন্ড ভূফেি নক্সো প্রণয়ন। ফকটস্তোয়োটিি পূটব ড 

জনোটিশেহ ব্যোপক  নেংটর্োগ কটি কো  শুরু কিো হয়। এই স্তটি আফেন দল 

ভূফে েোফলকগণ কর্তডক ফচফিি আইল/েীেোনো অনুর্োয়ী প্রফি খে  ফে পফিেোপ 

কটি জেৌ োি নক্শো অংকন, ফকটস্তোয়োি অথবো ব্লু-ফপ্রটন্ট পুটিোটনো নক্শো েংটশোিন 

কটিন। অটনটকি িোিণো জর্  ফিপ কে ডচোিীগণ  ফেি েীেোনো ঠিক কটি জদন। এ 

িোিণোটি েঠিক নয়। প্রকৃিপটে  ফিপ কে ডচোিীগণ ফবদ্যেোন েীেোনো অনুর্োয়ী 

নক্শো প্রস্ত্তি কটিন।  ফেি েোফলকগণটক  ফেটি উপফিি জথটক  ফেি েীেোনো 

ফচফিি কটি জদয়ো একোন্ত আবশ্যক। 

প্রেোপ েটি প্রোয় 

১৫ ফদটনি েটধ্য 
েিদোি আফেন/ হল্কো 

অফিেোি বো 

কোনুনটগো/ 

কযোর্োস্ট্রোল েোটকডল 

অফিেোি 

খোনোপুিী ফকটস্তোয়োি স্তটি অফিি নক্শোি প্রটিযকটি দোটগ েটি ফেন উপফিি হটয় আফেন 

দল  ফেি দোগ নম্বি ফদটবন এবং েোফলটকি জিকর্ ড, দফললপি ও দখল র্াঁচোই 

কটি প্রোথফেকিোটব েোফলটকি নোে, ঠিকোনো ও অন্যোন্য প্রটয়ো নীয় িথ্য খফিয়োটন 

ফলফপবদ্ধ (খোনোপুিী) কটিন। এ স্তটি ভূফে েোফলকটদি প্রিোন কো  হটে র্থোেেটয় 

ফনট   ফেটি উপফিি হটয় আফেনটক  ফেি েোফলকোনো ও দখল েংক্রোন্ত 

প্রেোণোফদ উপিোপন কটি ফন  নোেোনুকুটল খফিয়োন প্রস্তি কফিটয় জনওয়ো।  

১-২ ফদটনি েটধ্য 

েিদোি আফেন/হল্কো 

অফিেোি বো 

কোনুনটগো/কযোর্োস্ট্রোল 

েোটকডল অফিেোি 

বুঝোিি ‘বুঝোিি’ অথ ড  ফে বুফঝটয় জদওয়ো। এ স্তটি নতুন আফেন দল কর্তডক খফিয়োন বো 

পচ ডোয়  ফেি পফিেোণ উটেখ কটি ফবনোমূটে উক্ত পচ ডো  ফেি েোফলকটক েিবিোহ 

(বুঝোিি) কিো হয়, র্ো ‘‘েোঠ পচ ডো’’ নোটে পফিফচি। পচ ডো ফবিিটণি িোফিখটি 

পূটব ডই জনোটিশ/ পফিকোয় ফবজ্ঞফপ্ত প্রচোি/ এলোকোয় েোইফকং-এি েোধ্যটে  োফনটয় 

জদওয়ো হয়। পচ ডো ফবিিটণি ফনি ডোফিি িোফিটখ ভূফে েোফলকগণ ফনট  উপফিি 

জথটক  ফিপ কে ডচোিীগটণি ফনকে জথটক পচ ডো েংগ্রহ কিটবন। ভূফে েোফলকগণ 

পচ ডোি েঠিকিো র্াঁচোই কটি জদখটবন এবং প্রোপ্ত পচ ডোি ভুল-ভ্রোফেত্ম েংটশোিন বো 

পফিবিডন আবশ্যক হটল ফনফদ ডষ্ট ফববোদ (Dispute) িিে পূিণ কটি িো 

আফেটনি ফনকে  েো ফদটবন। হল্কো অফিেোি েংফিষ্ট পেগটণি শুনোফনি েোধ্যটে 

দ্রম্নি ঐ েকল ফববোদ ফনষ্পফত কিটবন। খোনোপুিী স্তটি জকোন কোিটণ েোফলটকি 

নোে, ঠিকোনো ও অন্যোন্য প্রটয়ো নীয় িথ্য খফিয়োটন জিকর্ ডভূক্ত হয়ফন এেন ভূফে 

েোফলকগণ বুঝোিি স্তটি হল্কো অফিেোটিি ফনকে আটবদনক্রটে ঐ েকল িথ্য 

জিকর্ ড কিবোি সুটর্োগ পোটবন। ভূফে েোফলকগণটক েটন িোখটি হটব েোঠ পর্ ডোটয় 

েটি ফেন জিকর্ ড কিোি এেোই জশষ সুটর্োগ। এি পটিও জিকর্ ড েংটশোিন/ 

প্রণয়টনি সুটর্োগ থোকটলও িো হটব অটপেোকৃি দূিবিী জকোন কযোম্প অফিটে, র্ো 

 টিল ও র্টথষ্ট েেয় েোটপে। 

দফললপি  েো 

দোটনি ১ ফদটনি 

েটধ্য 

েিদোি আফেন/হল্কো 

অফিেোি বো 

কোনুনটগো/ 

কযোর্োস্ট্রোল েোটকডল 

অফিেোি 

খোনোপুিী -

কোে- 

বুঝোিি 

র্খন জকোন জেৌ োি ব্লু-ফপ্রন্ট েীটেি  ফিপ কো  কিো হয় িখন খোনোপুিী ও 

বুঝোিি স্তটিি কো  একেোটথ কিো হয়।  

দফললপি  েো 

দোটনি ১ ফদটনি 

েটধ্য 

 

িেফদক বো 

এযোটেটেশন 

ব্যোপক প্রচোটিি েোধ্যটে িেফদক স্তটিি কো  েম্পোফদি হয় কযোম্প অফিটে। 

খোনোপুিী ও বুঝোিি স্তটি খফিয়োন প্রণীি হয় জেৌসুেী কে ডচোিী বো আফেন দ্বোিো। 

িেফদক স্তটিি কো  েম্পোদন কটিন এক ন কোনুনটগো বো িো স্ব অফিেোি। 

বুঝোিি স্তটিি েোফলকোনো েংক্রোন্ত েকল কোগ পি ও প্রেোণোফদ র্াঁচোই কটি 

প্রফিটি খফিয়োন েিযোয়ন কটিন িেফদক অফিেোি। এ স্তটি ভূফে েোফলকগণ 

পূব ডবিী স্তটি প্রণীি পচ ডো ও নক্শোয় জকোন েংটশোিন প্রটয়ো ন েটন কিটল ফববোদ 

(Dispute) দোফখল কিটি পোটিন এবং উপযুক্ত প্রেোণ উপিোপন কটি িো 

েংটশোিটনি সুটর্োগ ফনটি পোটিন। িেফদককৃি পচ ডো  ফেি েোফলকোনোি প্রোথফেক 

আইনগি ফিফত (Legal Document) ফহটেটব ফবটবফচি হয়। িোই এ স্তটিি 

কো টি অিযন্ত গুরুত্বপূণ ড। 

১ফদটনি েটধ্য 

িটব ফর্েপুে 

থোকটল পিবিী 

শুনোনীি ফদন িেফদক অফিেোি/ 

উপ-েহকোিী 

জেটেলটেন্ট 

অফিেোি 



খেড়ো 

প্রকোশনো 

(ফর্ফপ) ও 

আপফত 

দোটয়ি  

িেফদক েেোফপ্তি পি জকোন এলোকোি  ফেি প্রণীি জিকর্ ড [খেড়ো প্রকোশনো 

(ফর্ফপ)] েব ডেোিোিটণি প্রদশ ডটনি  ন্য জেৌ োফিফতক ৩০ ফদন উন্মুক্ত িোখো হয়। 

খেড়ো প্রকোশনো উন্মুক্ত িোখোি েেয়কোল উটেখপূব ডক কযোম্প অফিে হটি এ ন্য 

ফবজ্ঞফপ্ত ও প্রচোি কিো হয়। ভূফে েোফলকগটণি নোটেি আদ্যোেি অনুর্োয়ী খফিয়োন 

বো পচ ডো ক্রেফবন্যোে কিো হয় ফবিোয় িেফদককৃি খফিয়োনটিি নম্বি পিবিীটি 

বদটল র্োয়। িোই িেফদককৃি খফিয়োটনি নতুন নম্বি অথ ডোৎ ফর্ফপ নম্বিটি 

েংগ্রটহি  ন্যও ভূফে েোফলকগণটক ফন  ফন  পচ ডোেহ খেড়ো প্রকোশনো (ফর্ফপ) 

কযোটম্প উপফিি হটি হয়। ফর্ফপটি প্রকোফশি জিকর্ ড ও নক্সো েম্পটকড কোটিো 

জকোন আপফত বো দোবী থোকটল েিকোি ফনি ডোফিি ১০.০০ েোকোি জকোে ড ফি ফদটয় 

আপফত দোটয়ি কিো র্োটব। এেোই ৩০ ফবফিি আপফত। 

৩০ কে ডফদবে 

িেফদক 

অফিেোি/খেড়ো 

প্রকোশনো অফিেোি। 

(উপ/েহকোিী 

জেটেলটেন্ট 

অফিেোি) 

আপফত 

শুনোফন ও 

আপীল 

দোটয়ি 

ফর্ফপ চলোকোটল গৃহীি আপফত েোেলোেমূহ েংফিষ্ট পেগণটক জনোটিশ ইসুয 

েোিিি জ্ঞোি কটি ফনফদ ডষ্ট িোফিখ, েেয় ও িোটন শুনোফন গ্রহণ কটি ফনষ্পফত কিো 

হয়। জদওয়োনী কোর্ ডফবফি অনুেিটণ এটি একটি ফবচোফিক কোর্ ডক্রে। পেগণ ফনট  

অথবো প্রটয়ো টন েটনোনীি প্রফিফনফিি েোধ্যটে ‘‘আপফত অফিেোটিি’’ ফনকে 

ফন  ফন  দোবী উপিোপন কিটি পোটিন। আপফত অফিেোি পেগণটক ফবস্তোফিি 

শুনোফন ফদটয়, জকে নফথটি ফলফপবদ্ধ ও পর্ ডোটলোচনো কটি িোি ফেদ্ধোন্ত  োনোটবন 

এবং আইনোনুর্োয়ী প্রস্ত্তিকৃি জিকটর্ ড প্রটয়ো নীয় েংটশোিন আনটবন। 

েটন্তোষ নক কোিণ উটেখ নো কটি জকোন এক পটেি অনুপফিফিটি আপফত 

েোেলো ফনষ্পফত কিোি জকোন ফবিোন জনই।   

আপফত িোয়-এ েংক্ষুদ্ধ জকোন পে ৩১ ফবফিটি আপীল দোটয়ি কিটল এ পর্ ডোটয় ঐ 

েকল আপীটলি শুনোফনও ফনস্পফত কিো হয়। এটেটি েংফিষ্ট আপফত েোেলোি 

িোয়-এি নকল জেটেলটেন্ট অফিেোি বিোবি আটবদন দোফখটলি েোধ্যটে েব ডোটগ্র 

উটতোলন কিটি হটব। এ  ন্য েিকোি ফনি ডোফিি ফনম্নরূপ হোটি জকোে ড ফি এবং 

প্রটয়ো নীয় েংখ্যক কোটি ড  জপপোি  েো ফদটি হটব:- 

ফবষয় জকোে ড ফি 

(ক) আটবদনপি ২০.০০ েোকো 

(খ) নকল (শব্দ) 

➢ ১ হটি ৩৬০ 

➢ ৩৬১ হটি ৭২০ 

➢ ৭২১ হটি ১০৮১ 

➢ ১০৮২ হটি ১৪৪০ 

➢ ১৪৪১ হটি ১৮০০ 

➢ ১৮০১ হটি ২১৬০ 

➢ ২১৬১ হটি ২৫২০ 

➢ ২৫২১ হটি ২৮৮০ 

 
২.৫০ েোকো 

৫.০০ েোকো 

৭.৫০ েোকো 

১০.০০ েোকো 

১২.৫০ েোকো 

১৫.০০ েোকো 

১৭.৫০ েোকো 

২০.০০ েোকো 

আপফতি িোয় প্রদোটনি িোফিখ জথটক (আপফতি নকল েিবিোটহি েেয় বোদ 

ফদটয়) ৩০ ফদটনি েটধ্য আপীল দোটয়ি নো কিটল আটবদনটি িোেোফদি কোিটণ 

অগ্রহণটর্োগ্য হটব। 

েটব ডোচ্চ ৩ শুনোনীি 

েটধ্য 

েংফিষ্ট আপফত 

অফিেোি/েহকোিী 

জেটেলটেন্ট 

অফিেোি, উপট লো 

জেটেলটেন্ট 

অফিেোি। 

আপীল 

শুনোফন 

আপীল একটি ফবচোফিক কোর্ ডক্রে এবং আপীটল জ োফষি িোয়ই চূড়োন্ত। এই স্তটি  

েোেলোি পেগটণি অনুকুটল জনোটিশ  োিী ফনফিি কটি আপীল অফিেোি কর্তডক 

আপীল েোেলো শুনোনী কিো হয়। আপীল েোেলো শুনোনীি েেয় প্রটিযক পেটক 

ভূফে েোফলকোনোি স্বপটে সুফনফদ ডষ্ট কোগ পি/ দফললোফদ উপিোপন কিটি হয়। 

আপীল স্তটিি পটি প্রণীি জিকর্ ড ফবষটয় জকবল েোি িঞ্চকিো ও কিফণক ভুটলি 

অফিটর্োটগ জেটেলটেন্ট অফিেোটিি ফনকে প্রফিকোি চোওয়ো র্োয়।  

েটব ডোচ্চ ৩ শুনোনীি 

েটধ্য 
েহকোিী জেটেলটেন্ট 

অফিেোি/ চো ড 

অফিেোি/  

জ োনোল  জেটেলটেন্ট 

অফিেোি। 



চূড়োন্ত 

প্রকোশনো 

উফেফখি স্তি েমূটহি কো  েেোফপ্তি পি আনুষফঙ্গক কোর্ ডোফদ েম্পন্ন কটি পচ ডো ও 

নক্শো মুদ্রণ কিো হয়। মুফদ্রি নক্শো ও পচ ডো পুন:পিীেো কটি িো চূড়োন্ত প্রকোশনোয় 

জদওয়ো হয়। চূড়োন্ত প্রকোশনোি  ন্য েংফিষ্ট উপট লোয় একটি কযোম্প িোপন কিো 

হয়। চূড়োন্ত প্রকোশনোি েেয়কোল ৩০ ফদন। এ স্তটি ভূফে েোফলকগণ মুফদ্রি খফিয়োন 

১২.০০ েোকো এবং প্রফিটি নক্শো ১০০.০০ েোকোয় ক্রয় কিটি পোিটবন। জকোন 

জেৌ োি চূড়োন্ত প্রকোশনো জকোন কোর্ ডোলটয় কটব জথটক আিম্ভ হটব জে েম্পটকড 

জনোটিশ/পফিকোয় ফবজ্ঞফপ্ত প্রকোশ কিো হয়।  (ফবিঃ দ্রিঃ বিডেোটন প্রফিটি মুফদ্রি 

খফিয়োটনি বফি ডি মূে ১০০.০০ এবং প্রফিটি মুফদ্রি জেৌ ো নক্সোি মূে ৫০০.০০)। 

এই স্তটি েোটিড ও জেটেলটেন্ট ম্যোনুয়োল ১৯৩৫ এি ৫৩৩, ৫৩৪ ও ৫৩৭ ফবফিটি 

পচ ডো ও নক্সোি মুদ্রণ  ফনি ভুল েংটশোিটনি  ন্য জেটেলটেন্ট অফিেোি বিোবি 

আটবদন কিো র্োয়। 

৩০ কে ডফদবে 

উপট লো/ েহকোিী 

জেটেলটেন্ট 

অফিেোি 

েোন্ড েোটিড 

ট্রোইবুযনোল 

ও আপীটলে 

ট্রোইবুযনোল 

জেৌ ো জিকর্ ড চূড়োন্ত প্রকোশনো েংক্রোন্ত জগট ে ফবজ্ঞফপ্ত প্রকোটশি ১ বেটিি েটধ্য 

চূড়োন্ত প্রকোফশি জিকটর্ ডি ফবষটয় জকোন আপফত থোকটল জে েম্পটকড েোন্ড েোটিড 

ট্রোইবুযনোল/ জদওয়োনী আদোলটি প্রফিকোি প্রোথ ডনো কিো র্োটব। েোন্ড েোটিড 

ট্রোইবুযনোটল জকহ প্রফিকোি নো জপটল ফিফন েোন্ড েোটিড আপীটলে ট্রোইবুযনোটল ও 

েহোেোন্য হোইটকোটে ডও আপীল কিটি পোটিন।  

জেৌ োি চূড়োন্ত 

জিকর্ ড প্রকোশনোি 

জগট ে ফবজ্ঞফপ্ত 

 োিীি ১ বেটিি 

েটধ্য েোেলো 

কিটি হটব 

 

জেৌ ো 

েীেোনো 

ফনটয় 

ফবটিোি 

 ফিপ চলোকোলীন জকোন জেৌ ো/ উপট লো েীেোনো েম্পকীয় ফবষটয় জকোন ফবটিোি 

জদখো ফদটল জেটেলটেন্ট অফিেোি খোনোপুিী-কোে-বুঝোিি ও প্রটয়ো টন িেফদক 

স্তটি উক্ত ফবটিোি ফবফিেটি ফনষ্পফত কিটবন। আন্ত:ট লো েীেোনো ফবটিোি 

েহোপফিচোলক, ভূফে জিকর্ ড ও  ফিপ অফিদপ্তি েংফিষ্ট ফবিোগীয় কফেশনোি এবং 

জ লো প্রশোেকগটণি েেন্বটয় ফনষ্পফত কিটবন।  

প্রেোপ েটি ও 

অবিোটিটদ ফিন্ন 

ফিন্ন েেটয় 

কোফিগিী উপটদষ্টো/ 

জেটেলটেন্ট 

অফিেোি 

 

 
ফর্ফ েোল ভূফে  ফিপ কোর্ ডক্রটেি স্তিেমূহ 

বিডেোটন বোংলোটদটশি অফিকোংশ জ লোটি ম্যোনুয়োল পদ্ধফিটি ভূফে  ফিপ কোর্ ডক্রে েম্পন্ন হটয় আেটে। ভূফেি র্োবিীয় িথ্যোফদ 

িোয়ী ফিফতটি েংিেণ ও িফবষ্যটি প্রটয়ো টনি েেয় জিিোটিন্স ফহেোটব ব্যবহোটিি ফনফেত ফর্ফ েোল পদ্ধফি একটি উতে পন্থো। 

01. ফ ওটর্টিক কটরোল জনেওয়োকড িোপনিঃ পৃফথবীি অক্ষাংশ, দ্রোফ েোংশ ও েমুদ্র পৃটেি উচ্চিোটক ফবটবচনো কটি ফ ফপএে 

ফিফেিোি এি েোহোটে স্যোেোলোইে হটি ফ ফপএে র্োেো েংগ্রহ কটি জেৌ োি জকোন সুফবিো নক  িোটন কেপটে দুটি Ground 

Control Point (GCP) িোপন কিো হয়। এ GCP িোপন কিটি েোটিড অব বোংলোটদশ এি পূব ড হটি িোফপি Bench 

Mark (BM) জক মুল ফিফত ফহটেটব িিো হয়। এিোটব জেৌ োি পি জেৌ ো বো এি জকোন সুফবিো  নক িোটন জবশ ফকছু GCP 

িোপন কটি থোনো/ উপট লো জনেওয়োকড প্রস্ত্তি কিো র্োয়। ভূফে জিকর্ ড ও  ফিপ অফিদপ্তটিি অফিজ্ঞ েোটিড দল এ কো টি কটি 

থোটকন। 

02. ফর্ফ েোল ট্রোিোে ড ও ফকটস্তোয়োিিঃ ফ ফপএে অথবো ইটিএে জেফশটনি েোহোটে জকোন জেৌ োি কযোর্োস্ট্রোল েোটিড র্োেো েংগ্রহ কিোি 
ফনফেত জেৌ োটক ম্যোনুয়োল ট্রোিোটে ডি ন্যোয় কটয়কটি সুফবিো নক খটন্ড িোগ কটি এি প্রটয়ো নীয় েংখ্যক ট্রোিোে ড পটয়ন্ট িোপন 

কিো হয়। এ েেস্ত ট্রোিোে ড পটয়টন্টি র্োেো ফ .আই.এে েিেওয়োটি প্রটেে কটি ট্রোিোে ড র্োেো ফহেোটব ফকটস্তোয়োি কোট  ব্যবহোি 

কিো হয়। বড় জেৌ ো জর্খোটন একোফিক েোটিড দল েোটঠ র্োেো কযোপচোটিি কোট  ফনটয়োফ ি থোকটবন জেখোটন ট্রোিোে ড প্রফক্রয়োি 

চূড়োন্ত অংশ ফহেোটব প্লেোটিি েোহোটে ফপ্রন্ট ফদটয় ট্রোিোে ড ফেটেি হোর্ ড কফপ ও প্রফিটি ট্রোিোে ড পটয়টন্টি জকোঅফর্ ডটনে েোটিডয়োিটদি 

েোটঝ েিবিোহ কিটি হটব। ট্রোিোটে ডি এরুপ জেফলেন ফেটেি েোই  ৪”= ১ েোইল হটি পোটি। ফকন্তু জেোে জেৌ ো জর্খোটন একটি 

জেৌ োয় এক ন েোি েোটিডয়োি ফনটয়োফ ি থোকটবন জেখোটন এরুপ নো কটি একই েোটথ ট্রোিোে ড ও ফিল্ড র্োেো কযোপচোি 

(ফকটস্তোয়োি)এি কো  কিো হয়। এিপি ফ আইএে েিেওয়োি ব্যবহোি কটি উক্ত র্োেো প্রটেে কটি জেৌ ো ম্যোপ প্রস্ত্তি কিো 

হয়।  

03. ড্রোফ্ট নকশো ফপ্রফন্টং ও নকশোি েোন র্াঁচোইিঃ প্রফি ফদটনি কযোর্োস্ট্রোল র্োেো েংগ্রহ জশটষ ফ আইএে েিেওয়যোটি প্রটেেপূব ডক 
ম্যোপ প্রস্ত্তি কটি একটি ড্রোিে নক্শো প্রটয়ো নীয় জর্ জকোন জেটল ফপ্রন্ট কিটি হটব। ফপ্রন্টকৃি নক্শো ফনটয় পটিি ফদন েোটিডয়োি 

েটি ফেটনি েোটথ প্রোথফেক িোটব িো ফেফলটয় জদখটবন। জর্ খোটন ত্রুটি পোওয়ো র্োটব জেখোটন তষৎক্ণিকভষবে পফিেোপ কটি 

নক্শোি প্রটয়ো নীয় েংটশোিন কিটি হটব এবং উক্ত েংটশোফিি র্োেো দ্বোিো ম্যোটপি র্োেোি প্রটয়ো নীয় প্রটেফেং েম্পন্ন কিটি 

হটব। 



04. জেৌ ো েীেোনো ফেলকিণিঃ েম্পূণ ড জেৌ োি ম্যোপ তিিী জশটষ জেৌ ো েীেোনো ফেল কিটণি  ন্য েব ডটশষ জর্ জেটল ম্যোপ িটয়টে 
জেই জেটল ম্যোপ ফপ্রন্ট ফনটয় েটি ফেন েীেোনোটক প্রোিোন্য ফদটয় জেৌ ো েীেোনো ফেল কিটি হটব। এবক্বে জকোন ফবটিোি জদখো 

ফদটল প্রচফলি ফবফি অনুেিণ কটি িো ফনষ্পফত কিটি হটব।  

05. চূড়োন্ত ড্রোিে জেৌ ো নকশো মুদ্রণিঃ জিকর্ ড প্রস্ত্তটিি লটেয দোগ নম্বি প্রদোন, দখল জনোে ও অন্যোন্য আনুষফঙ্গক িথ্য ইিযোফদ 
পূিটণি  ন্য েম্পূণ ড জেৌ োি প্রটয়ো নীয় জেটল চূড়োন্ত ড্রোিে জেৌ ো নকশো মুদ্রণ কটি ফনটি হটব। 

06. খোনোপুফি-কোে-বুঝোিিিঃ ফর্ফ েোল  ফিটপ ব্লুফপ্রন্ট শীটেি  ফিটপি ন্যোয় খোনোপুিী-কোে-বুঝোিি কো  একটি কিো হয়। এটিই 

জিকর্ ড প্রস্ত্তটিি  ন্য েোটঠি েব ডটশষ স্তি। ১৯৫৫ েটনি প্র োস্বত্ব ফবফিেোলোি ২৭ নং ফবফিটি এ কো টি কিো হয়। খোনোপুিী-

কোে-বুঝোিি কোট ি েোটথ েোটথ েকল খফিয়োন র্োেো ফনি ডোফিি র্োেোটবট ি খফিয়োন িিম্যোটে এফর কিো জর্টি পোটি।  

 
বোকী স্তিগুটলো ম্যোনুয়োল েোটি ডি ন্যোয় েম্পন্ন হটব। 

জণিপকষবে ভূণি িষণেকগি িষবে অনুপণিত থষকবে যে সিস্ত অসুণেধষ হবত পষবি: 

➢ ণিজ দখে অনুসষবি িক্সষ প্রস্তুবত ভুে হবত পষবি। 

➢ ণিজ জণি অপবিি িষবি যিকর্ ড হবে যেবত পষবি। 

➢ জণিি িষণেকষিষ ণিবে ণেেষদ থষকবে েথষসিবে ণর্সণপউট িষ ণদবত পষিষে জটিেতষি সৃণি হবত পষবি। 

➢ িষবেি যিকর্ ড িষে হবত প্রস্তুবতি সুবেষগ যথবক েণিত হবত হে। 

➢ তসণদক পে ডষবে অবহতুক ণর্সণপউট দষণখে কিবত হে। 

➢ খসড়ষ প্রকষশিষি সিে ণর্ণপ িম্বি িষ ণদবে তসণদককৃত যিকবর্ ডও ভুে ত্রুটি যেষঝষ েষে িষ। 

➢ আপণি যকস দষবেবিি ণিেণিত সুবেষগ হবত েণিত হবত হে। 

➢ সিেিত স্তি ণভণিক কষবজ অাংশগ্রহি িষ কিবে যপশষদষি দষেষে, টষউট ও অসষধু যেষবকি দ্বষিষ প্রতষণিত হওেষি সম্ভোবিষ 

যথবক েষে। 

➢ অসষধু যেষক সষবভড দেবক ভুে বুণঝবে অপবিি জণি ণিজ িষবি যিকর্ ড কণিবে ণিবত পষবি। 

➢ জণিি প্রকৃত অাংশীদষি যেিি েো, যেষি, ফুফু এবদি িষি েষদ পবড় যেবত পষবি। 

 

 রুিী জ্ঞোিব্য 

➢ ভূফে জিকর্ ড ও  ফিপ অফিদপ্তটিি জিকর্ ড ও নক্শো প্রণয়টনি কো  েম্পূণ ড স্তিফিফতক।  

➢ ফনভু ডল জিকর্ ড প্রণয়টনি স্বোটথ ড ফবফিন্ন স্তটি পৃথক কে ডকিডো/কে ডচোিী ফনটয়োফ ি থোটকন।  

➢ েোঠ পচ ডো েিকোিীিোটব বুঝোিি/খোনোপুিী-কোে-বুঝোিি স্তটি ফবনোমূটে ফবিিণ কিো হয়। ফববোদ, আপফত ও আপীটলি 

িোটয় জিকর্ ড েংটশোফিি হটল েংফিষ্ট কে ডকিডো ফন  স্বষক্বি েংটশোফিি পচ ডো ফবনোমূটে েিবিোহ কিটবন।  

➢ ফিফিশন/ট োনোল/উপট লো/টেটেলটেন্ট অফিটেি জিকর্ ডরুে জথটক আপফত আপীটলি িোটয়ি  োটবদো নকল েোড়ো অন্য 
জকোন পচ ডো ও নক্শোি েোটি ডিোইর্ কফপ/অনুফলফপ েিবিোহ কিো হয় নো।  

➢ অফিদপ্তি বো জকোন জেটেলটেন্ট অফিে হটি পূব ডবিী  ফিপ র্থো ফে.এে., এে.এ. এবং আি.এে  ফিটপি নক্শো বো পচ ডো 
েিবিোটহি আইনগি সুটর্োগ জনই। এ েকল  ফিটপি পচ ডো বো নক্শো েিবিোহ/ ফবক্রীি উপযুক্ত স্বষক্বি হটে েংফিষ্ট 

এলোকোি জ লো প্রশোেটকি কোর্ ডোলয়। 

➢  ফিপ চলোকোলীন বদি ফি, খফিয়োন ও নক্শোি মূে ফর্ফেআি-এি েোধ্যটে গ্রহণ কিো হয়। ফর্ফেআি বফহভূ ডি েকল 
জলনটদন ফনফষদ্ধ এবং সুফনফিি দুনীফিি পর্ ডোয়ভূক্ত। এরূপ অববি জলনটদটনি স্বষক্বি তষৎক্ণিকভষবে কর্তডপক্বক  োনোটি 

হটব। 

➢  ফিপ কোর্ ডক্রে ফবষটয় জকোন অফিটর্োগ থোকটল ফনম্নবফণ ডি ক্রেোনুর্োয়ী অফিটর্োগ কিো র্োটব।  
 

 

ক্রফেক 

নং 

জর্ কে ডচোিীি ফবরুটদ্ধ অফিটর্োগ র্োি কোটে অফিটর্োগ কিটি হটব 

১. জেৌসুেী কে ডচোিী 1. েংফিষ্ট হল্কো অফিেোি বো কোনুনটগো। 

2. েংফিষ্ট েোটকডল অফিেোি বো এ.এে.ও। 

২. কোনুনটগো বো উপ-েহকোিী জেটেলটেন্ট অফিেোি 1. েংফিষ্ট এ.এে.ও/চো ড অফিেোি। 

৩. েহকোিী জেটেলটেন্ট অফিেোি (এ.এে.ও) 2. েংফিষ্ট চো ড অফিেোি/টেটেলটেন্ট অফিেোি।  

৪. উপটি বফণ ডি হয়ফন এেন েব কে ডচোিী এবং চো ড 

অফিেোি 

3. জ োনোল জেটেলটেন্ট অফিেোি। 

৫. জ োনোল জেটেলটেন্ট অফিেোি 4. েহোপফিচোলক, ভূফে জিকর্ ড ও  ফিপ অফিদপ্তি। 



 

 

 

 
জ োনোল জেটেলটেন্ট অফিে, ঢোকোি ফনম্নফলফখি ঠিকোনো ও জিোন নম্বটি জর্োগোটর্োগ কিো র্োটবিঃ 

 

 

অফিটেি নোে অফিটেি অবিোন জ োনোল 

জেটেলটেন্ট 

অফিেোটিি জিোন 

নং 

জ োনোল জেটেলটেন্ট অফিে, বফিশোল। ণেভষগীে ভূণি কবেবেক্স (৩ে তেষ) 

যপষট ডবিষর্, েণিশষে। 

৬৪৪৮৭০৪৩১  

চো ড অফিেোি ঐ ০২৪৭৮৮৬২৯৩৪ 


