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বাংলােদেশর 
�িম �শাসন 
সং�ার �ক� 
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 ���াপট 
 Feudalism এর সমেয় �িমই িছল সকল �মতা এবং শি�র উৎস (Land was 

the Source of Authority and Power)। �েগ �েগ সারা িবে� �াপক 

পিরবত�ন, িব�ান-��ি�র �সার এবং �াপক অথ �ৈনিতক উ�য়ন ঘটেলও এখনও 

�িমর সািব �ক উপেযািগতা অ�ট  রেয়েছ। িবেশষত বাংলােদেশর মত এক� 

উ�য়নশীল িন�আেয়র �দেশ �যখােন জনসং�ার �লনায় জিমর  পিরমান অিত 

নগ�, �সখােন বলা যায়, ��েচ থাকার জ� �িমই �ধান অবল�ন। িক� �ঃখজনক 

হেলও সত�, অ�া� �স�ের উ�য়েনর  �ছ�য়া লাগেলও এ �দেশর �িম জিরপ, �রকড � 

�ণয়ন, �িমর মািলকানা হ�া�র ও �রিজ��শন এবং সািব �ক �িম �ব�াপনা এখনও 

ঔপিনেবিশক শাসনামেলর ধারাবািহকতা বহন কের চেলেছ। পিরসং�ান  ও ত� 

পয �ােলাচনায় �দখা যায়,আমােদর �দেশ শতকরা �ায় ৮০ ভাগ �দওয়ানী ও �ফৗজদারী 

মামলাই �িম �থেক উ�ুত। ��ত ��ােব সািব �ক �িম �শাসন �ব�াপনার �ব �লতাই 

�দেশর আইন ��লাজিনত পিরি�িত অবনিতর অ�তম কারণ বলা যায়। িবষয়�র 

গ�� অ�ধাবন কের ১৯৯৫ সেন এশীয় উ�য়ন �াংক এর আিথ �ক সহায়তায় "�িম 

�শাসন আ�িনকায়ন'' শীষ �ক এক� কািরগরী সহায়তা �ক� (TA Project) �হণ 

করা হয়। িতন� পেব � এশীয় উ�য়ন �াংক �দ�  ৯০১.৪২ ল� টাকা এবং 

বাংলােদশ সরকার �দ� ৫০.০৩ ল� টাকা  এ�েন ৯৫১.৪৫ ল� টাকা �য় করা 

হয়। �লত এ� িছল এক� স�া�তা য�চাই �ক�।
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                         �কে�র �ল উে��স�হ  

 

 

 �িম �শাসেন দ�তা উ�য়ন। 

 ��তম সমেয় �িম মািলকেদর অ��েল উ�ত িনরাপ�া স�িলত ROR �দান।  

 জিরপ, �ািপং ও �িম উ�য়ন কেরর উ�য়ন সাধন।  

 �াপ িডিজটাইজড এবং ROR সহ �িম �রকড � কি�উটারাইজড করা। 

 �ািত�ািনক সং�ার,মানব স�দ উ�য়ন�লক �ব�ািদ �বত�ন এবং সম� 

�দেশর জ� এক� দীঘ �েময়াদী ও সমি�ত �িম �শাসন উ�য়ন (ওয়ান �প 

সািভ �স) কায ��ম �ণয়ন করা। 
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 স�া�তা সমী�া 

 পরামশ �ক দল িবগত ১/১২/৯৫ি�ঃ হেত ১/৮/৯৬ ি�ঃ তািরখ পয �� ১ম পয �ােয় বাংলােদেশর   

স�দ-সমােবশ এবং �িম �ব�াপনা স�ৃ� �ধান ই���িলর উপর  �াথিমক সমী�া কাজ 

স�� কের।  

 

 ২য় পয �ােয় ২৯/৩/৯৭ ি�ঃ তািরখ হেত ৩০/৬/৯৮ ি�ঃ তািরখ পয �� আ�িনক প�িতেত জিরপ 

কায ��ম পিরচালনার লে�� িবিভ� য�পািত �য় / সং�হ এবং পাইলট �ক� বা�বায়েনর ন�না 

িহসােব Ground Survey প�িতেত ঢাকা ও �মৗলভীবাজার �জলার িতন� �মৗজায় জিরপ 

কাজ চালােনা হয়। এ পেব � কায ��েমর উপর িবগত ১৯ ও ২০ �ম, ১৯৯৮ ি�ঃ এক� কম �শালা 

অ�ি�ত হয়।   

 

 পরামশ �ক দল �তীয় পয �ােয় ১/১/৯৯ ি�ঃ হেত ৩০/৬/০১ ি�ঃ তািরখ পয �� �িম স�ৃ� 

�ািত�ািনক ও আইনগত (Institutional & Legal Issues) িবষয়স�েহর উপর 

পয �ােলাচনা কেরন এবং Aerial Photography এর সাহাে� �িম�া ও �গাপালগ� �জলার 

চার� �মৗজার �মৗজা �াপ ��ত করা হয়। এ পয �ােয় ১১ �ন, ২০০০ সেন এক� জাতীয় 

�সিমনার অ�ি�ত হয়। 

 

 িবগত �ফ�য়ারী, ২০০১ সেন এশীয় উ�য়ন �াংক খসড়া �িতেবদন দািখল কের। খসড়া 

�িতেবদন� এ িবষেয় গ�ত ি�য়ািরং কিম�র সভায় পয �ােলাচনা করা হয়।  

 

 ি�য়ািরং কিম� �দশ�াপী CLO কায ��ম ৪০ বছেরর স◌্থ�ল ২০ বছেরর মে� স�� করা 

এবং �ক� �য় �ি�সংগত পিরমােন কিমেয় আনা ও ঢাকা শহেরর কাছাকািছ পাইলট �কে�র 

কাজ �� করার �পািরশ কের। 
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�ড়া� �িতেবদন  

 

এশীয় উ�য়ন �াংক িবগত ৩১/১২/২০০১ ি�ঃ তািরখ ��ািবত �ক��র উপর 

এক� �ড়া� �িতেবদন দািখল কের। এ �িতেবদেন �দশ�◌াপী �তন �িম �ব�াপনা 

�বত�ন ৪০ বছেরর �েল ২৬ বছের করা যােব মেম � ��াব করা হেয়েছ। এেত িনে� 

বিণ �ত িবষয়স�েহর উপর ��� আেরাপ করা হেয়েছঃ 

   �ক�� বা�বায়েনর �িবধােথ � যথাযথ ক��� �দােনর জ� 

আইনগত কাঠােমা সং�ার। 

     দ�, কায �কর, স�িত�ণ � ও িনয়�ণ�লক �িমকা পালেনর জ� 

�ািত�ািনক কাঠােমা সং�ার । 

       যথাযথ ��ি�র �েয়াগ। 

    দ� �ম শি�র জ� �িশ�ণ কম ��চী �হণ। 

    সরকারী খােতর �বহার। 

 �যাগােযাগ , িশ�া ও গণ সেচতনতা �ি�। যত অিধক সং�ক 

মা�ষ �তন প�িত স�েক� জানেত পারেব, �তন প�িতর উপর 

তত �বশী িব�াস �যা�তা �িতি�ত হেব। 
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�াথিমক িবিনেয়াগ �ক�� ৬ বছর �ময়াদী এবং �কে�র �ল ল�� 

�'�ঃ 

 

    বাংলােদেশর �-স�দ সমােবশ (Mobilize)  করা; এবং 

    উ�ত �িম �শাসেনর মা�েম �- শাসন �িত�া করা । 

 

এ ল�� অজ�েনর জ� িনে� বিণ �ত উে��স�হ িনধ �ারণ করা হেয়েছঃ 

   অিধকতর ��তা ও �হণেযা�তার মা�েম �শাসেন �ায় িবচার 

�িত�া করা । 

    �িম �শাসেন দ�তা �ি� করা। 

  আ�িনক প�িতেত জিরেপর মা�েম �িমর যথাযথ ��ণীিব�াস, 

��িলিপ �ণয়ন এবং �া��� িনধ �ারণ �ব �ক কায �কর �-স�ি� 

মােক�ট �ি� করা। 

  জায়গা জিম সং�া� মত িবেরাধ ও �মাক�মা কমােনা। 

  সরকােরর �িম রাজ� �ি� করা । 

 �িম অিধ�হণ প�িতর গিত �ি� বা উ�ত করা । 

 

�ক��র প�চ� অংশ রেয়েছঃ 

 এক� �তন �িম �শাসন �ব�ার �বত�ন। 

 �িম স�ৃ� রাজ� সং�েহর উ�িত সাধন। 

 �িম �শাসন স�িক�ত �ািত�ািনক কাঠােমা �জারদারকরণ। 

 �তন প�িত স�েক� গণসেচতনতা ও িব�াসেযা�তা �ি� । 

 �েজ� �ােনজেম� সা�পাট�  বা �ক� �ব�াপনা । 
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এক� ন�ন �িম �শাসন �ব�ার �বত�নঃ 

 

  ��ািবত �তন �িম �শাসন �ব�ায় এক� িনিদ �� �েটর �িম 

মািলকানা �রকেড � (Land Ownership Record) িন��া� চার� �মৗিলক ত� 

থাকেবঃ 

 

  �েটর িববরণ (Land Plot Description)। 

  মািলকানা �� (Ownership Rights)। 

 অ�া� �াথ � (Other Interests); �যমনঃ স�ি� ব�ক, 

অ�ায়ী লীজ, দায়ব�তা (Hypothecation), চলাচেলর 

অিধকার (Easement Right), উইল আেছ িকনা ইত�ািদ। 

  জিমর ��ণী ও �� (Land Classification & 

Pricing)। 
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�িম মািলকানার ��ািবত সনদপ� (CLO) হেব িন��পঃ 
(��ািবত এ�া� অ�যায়ী) 

     �ত�য়ন করা যাইেতেছ �য, �থম তফিশ�ল বিণ�ত ব�ি�(গণ) ি�তীয় তফিশেল বিণ�ত 

দায়(সমূহ) এবং শত� াবিল(যিদ থােক) অনুযায়ী বিণ�ত জিমর িনব�নকৃত মািলক, যা উ� 

জিমর নকশা এবং পিরমাণসহ িনে� �দশ�ন করা হেলা �মতা �া� কম�কত� া 
িবভাগ �জলা থানা  �মৗজা দাগ 

নং 

জিমর পিরমাণ জিমর 

��ণী 

চ��াম �িম�া দাউদকাি� বারাগ�ও ৬ বগ �িমটার একর শতাংশ �িষঃ নাল 

০২ 

(িবভাগী

য় �কাড) 

১৬ 

(�জলা 

�কাড) 

৩৬ 

(থানােকাড) 

১০২ 

(�জ এল 

নং) 

৬ ৭৮৯.৮৯ ০ ১৯.৫১ 

 

 

 ৪ 

                                               ৬            ৭        

  ৫ 6  ৬     

                                                                      ৮  

                                           ২৩.৯৫িমঃ   

 

৯  

 

 

 

�থম তফিশল 

মািলেকর নাম, িপতা/�ামীর নাম, 

�কানা 

মািলকানা �াি�র মা�ম, 
দিলল নং ও তািরখ 

মািলকানার  
অংশ 

আব�ল জিলল সরকার, িপং-ইসমাইল 
সরকার, বারাগ�ও, দাউদকাি� , 
�িম�া। 

দান�েল নং-২৭২৫, 
৬/১১/১৯৮০ 

০.৫ 

মিম�র রহমান সরকার, িপং-
ইসমাইল সরকার, বারাগ�ও, 
দাউদকাি�, �িম�া। 

দান�েল নং-২৭২৬, 
৬/১১/১৯৮০ 

০.৫ 

৩
১.

২৪
িম

ঃ  

৭৮৯.৮৯বঃিমঃ 

১৮
.৭

৪ি
ম

ঃ    
 ১

৪.
৫৮

িম
ঃ    
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* ি�তীয় তফিশল 

দিলেলর িববরণ িববরণ (স�হ) �রিজ��শেনর তািরখ 
ধরণ ন�র   

    
    * স�ি� ব�ক, অ�ায়ী লীজ, দায়ব�তা, চলাচেলর অিধকার, উইল ইত�ািদ 

আেছ িকনা তা ি�তীয় তফিশ�ল উে�খ থাকেব। 
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বত�মােন �চিলত খিতয়ান 
খিতয়ান নং-২১৬ 

িবভাগঃ �লনা �জলাঃ িঝনাইদহ থানাঃ কািলগ�  �মৗজাঃ পার�ীরদহ �জ,এল,নং- ১৮৪    �রঃ সাঃ নং- ৮৮৯ 
মািলক, অ�িষ �জা বা 

ইজারাদােরর নাম ও �কানা 
অংশ রাজ� দাগ নং জিমর ��ণী দােগর �মাট পিরমাণ দােগর মে� অ� 

খিতয়ােনর অংশ 

অংশা�যায়ী জিমর 
পিরমাণ 

দখল িবষয়ক বা অ�া� 

িবেশষ ম�� 
১ ২ ৩ ৪ �িষ 

৫(ক) 
অ�িষ 
৫(খ) 

একর 
৬ (ক) 

শতাংশ 
৬ (খ) 

৭ একর 
৮ (ক) 

শতাংশ 
৮(খ) 

৯ 

মািলক 
দং �মাসেলম উি�ন �শখ 
িপং মা�ারী �শখ 
আেমনা খা�ন 
জং মা�ারী �শখ 
সাং িনজ 
�খজান িবিব 
জং ফজ�র রহমান 
সাং বনিসদা 
�সারজান িবিব 
জং আমজাদ �হােসন 
সাং �দবরাজ�র 
�রজান িবিব 
জং �র ইসলাম 
সাং পাচকািনয়া 

 
০.৩৮৩ 
 
০.১১৯ 
 
 
০.১৬৬ 
 
 
০.১৬৬ 
 
 
০.১৬৬ 
 
 

  
২২৮ 
২৬৭ 
২৬৮ 
৩০৭ 
৩২১ 
৩২৩ 
৩৬৪ 
৩৭০ 
৩৭৭ 
৩৮০ 
৩৮১ 
৪০৩ 
৫১১ 
৫৩৬ 
৫৩৭ 
 

 
ডা�া 
ধানী 
ধানী 
ধানী 
ডা�া 
ডা�া 
ডা�া 
ধানী 
ডা�া 
বাসত 
বাগান 
ডা�া 
ডা�া 
ডা�া 
ডা�া 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
২০০০ 
 
১০০০ 

 
১.০০০ 
১.০০০ 
১.০০০ 
১.০০০ 
১.০০০ 
১.০০০ 
১.০০০ 
১.০০০ 
০.২৫০ 
১.০০০ 
০.৫০০ 
১.০০০ 
১.০০০ 
১.০০০ 
১.০০০ 
 

  
৩৯০০ 
১৯০০ 
৩৭০০ 
২১০০ 
১৫০০ 
৭৫০০ 
৩৫০০ 
৪৫০০ 
০৫০০ 
৪৪০০ 
০৫০০ 
৪৩০০ 
৩৬০০ 
৮০০০ 
৩৪০০ 

 

........... ধারামেত �নাট বা 
পিরবত�ন মায় �মাক�মা নং 
এবং সন। 

১.০০০                                                                                     �মাট জিমঃ 
                           পিরবার পিরক�না �হণ ক�ণ । 

   ৫ ৩৩০০  
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বা�বায়ন পয �ায় 

 

�' � �ত� পয �ােয় (Phase) উপেজলাস�েহ �িম �ব�াপনা বা�বািয়ত 

হেবঃ  

 

    Transition Phase 

    Maintenance Phase 

 

   Transition Phase :  

এ পয �ােয় �ট � �ট জিরেপর মা�েম খিতয়ান প�িত হেত 

CLO প�িতেত �যেত হেব। �ড়া� �িতেবদেন ৪� উপেজলায় 

Ground Survey প�িতেত এবং �'� উপেজলায় Aerial 

Photogrammetry প�িতেত জিরপ করার �স◌্তাব করা 

খসড়া �িতেবদেন ��মা� Ground Survey প�িত �বহার করার 

�স◌্তাব িছল। পরবত�েত ২/৪/০২ ি�: তািরেখ অ�ি�ত জাতীয় 

ি�য়ািরং কিম�র সভায় Ground Survey প�িত �বহার করার 

িস�া� �হীত হেয়েছ। এ প�িত অ�যায়ী এক� �মৗজা �শষ হবার সােথ 

সােথই CLO ই�� করা হেব এবং Maintenance Phase �� 

হেব। সংি�� �াপ িডিজটাইজড সহ অ�া� ত� কি�উটারাইজড 

করা হেব। Upazila CLO Preparation Officer এর �ন�ে� 

জিরপ িবভােগর জনবল �ারা এ পয �ােয়র কাজ বাস◌্তবািয়ত হেব। 
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CLO ��েতর �র স�হ  

 

 

       

   

 

 

  

 

 

 

 

                               

 

 

      

 

 

 

 

 

             

                                           

                                                9. Any Appeals 

                                                           No 

                                             Yes 

 

           

 

 

 

 

1. Inclusion of a Upazila for transition into 
CLO system  

2.  Establishing Geodetic Survey control  
      network in the entire Upazila 

3. Local Proclamation for CLO Preparation 

4. Detailed Cadastral Survey to produce  
Mouza Map 

5. Production of Draft Mouza Maps  
and Old-New Plot Index 

6. Initial Recording and Explanation of  
     Draft Mouza Map 

7. Publication of Land Ownership Record 

8. Period for filing Objection 

    8.1 Disposal of Objection 

9.1 Disposal of Appeals 

10. Finalisation of Land Ownership Record 

11. Transferring Land Ownership Record to    
Upazila Land Office 

 

 

 

 

CLO 
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 Maintenance Phase :  

      �য �কান ধরেণর হ�া�র হেলই এ �েরর মা�েম �রকড � সংেশাধন 

কের হালনাগাদ করা হেব। এ পয �ােয় Upazila Land Officer এর আওতাধীেন 

জিরপ িবভাগ, �রিজ��শন িবভাগ ও �িম �ব�াপনা িবভাগ একী�ত হেয় কাজ 

করেব। 

 

STAGES OF CLO MAINTENANCE (UPDATING) PROCESS 

  

 

          

 

 

                    

                           

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Accept Application 1. Accept Application 1. Accept Application                  

2. Examination and field 
Measurement 

2. Examination of 
Application 

2. Examination of 
Application 

3. Prepare proposal to 
update CLO Record, 

incl. Mouza Map 

3. Prepare proposal to 
update CLO Record 

3. Prepare proposal to 
update CLO Record 

4. Assess and collect 
stamp duty, tax etc 

5. Verify proposal and 
Update CLO Record 

6. Issue new CLO (s) 

 
 
Subdivision or 
amalgamation 
Of plot(s) 

 
Transfer of 
ownership 
or lease of 
Plots 

 
Recording of 
Encumbrance, 
Inheritance or   
Other rights 
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�িম স��ৃ রাজ� সং�েহর উ�িত সাধন  

 

 িনরেপ� ও �ি�সংগত �িম উ�য়ন কর প�িত সরকারী রাজ� �ি�েত 

�েযাগ �ি� করেব।  

  �থমতঃ িনণ �েয়র িভি� (Basis of Assessment),  

  ি�তীয়তঃ রাজ� আদােয়র প�িত উ�য়ন ও দ�তা �ি� 

(Collection efficiency)। 

  স�ি�র বিধ �ত ��ণীকরেণর মা�েম উ�তর �� িনণ �য় প�িত 

�বত�েনর ফেল স�কভােব জিমর �� িনধ �ারণ করা স�ব হেব 

এবং  জনগণ কর �দােন উৎসািহ হেব।  

  হালনাগাদ �িমর মািলকানা  �রকেড �র ধরণ রাজ� আদােয়র 

দ�তা �ি� পােব এবং উ� �রকেড �র মা�েম ভ�া�েয়শন �রাল 

��ত করা হেব।  

  ভ�া�েয়শন �রাল এবং �িম মািলকানা �রকেড �র মে� 

সংেযােগর অথ �ই হেলা  �িম উ�য়ন কর �দান না কের �কান 

�িমই িবি�, ব�ক বা িবভাজন(Sub-divided) করা যােব না।  

  Advalorem Property Tax ধােয �র ��াব করা হেয়েছ। 

   এ পয �ােয় �িম সং�ার  �বােড � Land Pricing Unit 

�হাপেনর ��াব করা হেয়েছ যােত ১০ জন কম �কত�া/কম �চারীর  

�েয়াজন হেব।  

   Land Pricing Unit এর কায ��ম ��ািবত পাইলট �ক� 

এলাকায় আপাততঃ �েযাজ� হেব না। তেব শহর এলাকার �িমর 
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�� িনধ �ারেণর জ� Land Pricing Unit গঠেনর  ��াব 

করা হেয়েছ।  

   �যেহ� Land Pricing Unit এর কায ��ম �ক� এলাকায় 

আপাততঃ �� করা হেব না �সেহ� ��ািবত �কে� উ� 

ইউিনট বাদ িদেল �মাট ৯.৬৩ িমিলয়ন মািক�ন ডলার খরচ কম 

হেব।  

 

 

 

 

�িম �শাসন  স�িক�ত  �ািত�ািনক  কাঠােমা �জারদারকরণ  

 

  ঐিতহািসকভােব �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�েরর �� �িমকা হেলা 

�নঃ�নঃ দীঘ �েময়াদী  জিরপ কাজ স�� করা। িবিনেয়াগ �ক� বা�বায়েনর সােথ 

সােথ চলমান �সেটলেম� অপােরশন, CLO ��ত এবং র�ণােব�ণ �ারা 

�িত�ািপত হেব।  

 

  CLO এবং �মৗজা �াপ LAMS হেত উপেজলা পয �ােয়  ��ত করা 

হেব। ফেল খিতয়ান ও �মৗজা �াপ �িম �রকড � ও জিরপ অিধদ�ের আর ��েণর 

�েয়াজন হেব না। এ সম� কােজ জিড়ত কম �চারীেদর �নঃ�িশ�েণর মা�েম 

CLO �ব�হার সােথ স�ৃ� করেত হেব। জিরপ অিধদ�ের সকল CLO �রকড � 
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সংর�ণ করা হেব এবং Nationwide Net work এর মা�েম সারা �দেশ �িম 

সং�া� স�দয় ত� সংরি�ত হেব। 

  CLO কায ��ম বা�বায়েনর জ� এক� �থক কাঠােমা ��াব করা 

হেয়েছ এবং �িশ�েণর মা�েম উ� কাঠােমার আওতায় জনবলেক দ� করার 

��াব রাখা হেয়েছ। 
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��ািবত উপেজলা CLO বা�বায়ন কাঠােমা 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

CLO Project 
Implementation 
Officer 

Upazila CLO Preparation  
 Officer (UPO) 

 
Sub-Registrar AC (Land) 

Assistant 
Preparation 
Officer 
(Survey & 
Mapping) 

Assistant Preparation  
   Officer(Recording) 

Assistant 
Preparation 
Officer 
(Production) 

Assistant 
Systems 
Administrator 
     (ASA) 

Administrative 
Officer 

Assistant 
Land Officer 
(Survey  
& Mapping) 

Assistant  
Land 
Officer 
(Recording) 

  Survey Teams   
1xSurveyor 

  3xAssistants 

Recording Teams  
1xRecord Writer 
2xAssistants 

Data Entry Operators  
Surveyor/Mappers  
Proof Readers 
Quality Assurance 

Systems 
Support Staff 

Counter Assistant 
Clerical Staff 
MLSS 

Surveyor/ 
Mappers 
Survey 
Assistants 

Recording  
Staff 

Tahsildar
& 
Assistant 
Tahsildar 

Tahsilder 
Assistant
Tahsilder 

 উপেরা� Oregano gram অ�যায়ী CLO Implementation �ের �িত উপেজলায় ১০৭৮জন কম �কত�া/কম �চারী �েয়াজন হেব।  ত�ে� ৩৬০ জন �হায়ী এবং অবিশ� ৭১৮ জন 

Casual। 

Upazila CLO Implementation 
Committee 
UNO (Chair), UPO, AC (Land) 
Sub-Registrar, ASA 
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��ািবত �ািত�ািনক কাঠােমা (�ায়ী) 

POST PROJECT 

LAND ADMINISTRATION STRUCTURE 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

                                                                                                                     DLRS                                                                                          

Director General 

 

Chairman 
Land Reforms Board 

Director 
(Land Records) 

Director 
(Surveys) 

Director 
  (Admin) 

Deputy Director 
(Land Records) 

 

To be created at District 
Level when number of  
CLO's justified 

Survey & Mapping 
Recording 

IT  
System 

 UPAZILA LAND OFFICE 
 
 
 
 
                    
 
 
               
      
         
 
 
 

Upazila Land Officer 

Assistant 
Systems 
Administrator 

Support Staff       
 
 
 

Administrative 
Officer 

Counter Assistant 
Clerical Staff 

MLSS 

Assistant Land  
Officer (Recording) 
 

Recording Staff 

Assistant Land 
Officer (Surveys 
& Mapping) 

Surveyors 
Mappers 
Survey Assistants 

Assistant Land 
Officer (Revenue) 

Tahshildars & 
Assistant Tahshildars 

ADC(Revenue) 

Support to ULO Provided 
by Director (Land Records) 
until Deputy Director Land 
Records establish 



age 21 of 29 

 

 

 

 

 িবগত ০২/৪/০২ি�ঃ  তািরখ অ�ি�ত ি�য়ািরং কিম�র সভায় �জলা 

পয �ােয় উপ-পিরচালক (�া� �রকড �স) এর �েল বত�মােন �জলা �শাসন �সট আপ-এ 

একজন অিতির� �জলা �শাসক (�িম) এর পদ �জেনর �পািরশ করা হেয়েছ। 

��ািবত কাঠােমােত �িত�  উপেজলায় ১০৫ জন কম �কত�া/কম �চারী থাকেব। 

��ািবত কাঠােমা CLO ��েতর পর কায �কর হেব। এক� �মৗজার কাজ সমা� 

হবার সােথ সােথ Maintenance কায ��ম �� হেব। Maintenance কায ��ম 

�� হবার সােথ সােথ সংি�� �মৗজায় সাব-�রিজ�া�রর �িম �রিজ��শন সং�া� 

বত�মান কায ��ম থাকেবনা । 
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�িশ�ণ ই���উট �াপন 

 

CLO কায ��ম �� হবার সােথ সােথই �িশি�ত ও দ� জনবেলর �েয়াজন 

হেব। তা'ছাড়া �দশ�াপী CLO কায ��ম �� হবার পর �িত বছরই �িশি�ত 

জনবেলর �েয়াজন হেব।  তাই এ �কে�র আওতায় এক� �িশ�ণ ই���উট 

�াপেনর ��াব করা হেয়েছ যা �কে�র �তীয় বছর হেত কায ��ম �র◌ু করেব। 

�াথিমক পয �ােয় �কান বািড় ভাড়া কের �িশ�ণ কায ��ম চালােনার ��াব করা 

হেয়েছ। 
 

গণসেচতনতা ও িব�াসেযা�তা �ি� 

�তন �িম �শাসন �ব�হার উপর সব �স◌্ত�রর জনগেণর আ�হ ও 

�হণেযা�তা �ি�র লে�� জাতীয়, �জলা ও কিমউিন� পয �ােয় �াপক �চারণার 

��াব করা হেয়েছ। NGO �দর মা�েম উপেজলা পয �ােয় কিমউিন� �প �হাপন 

এবং CLO ��ত ও র�ণােব�ণ পয �ােয় তােদর অংশ�হেণর ��াব করা হেয়েছ। 

 

�ক� �ব�াপনা 

িবিনেয়াগ �ক��র ��ািবত কায �পিরিধ �াপক এবং �বশ জ�ল। তাই 

�ক�� বা�বায়েনর �িবধােথ � এর িনজ� অিফস ও �ব�াপনা কাঠােমা �েয়াজন 

হেব। �ক� বা�বায়েনর দািয়� �িম ম�ণালেয়র উপর অিপ �ত হেলও আইন, িবচার 

ও সংসদ িবষয়ক ম�ণালেয়র সহেযািগতার �েয়াজন রেয়েছ। এ  কারেণ  �ক�� 

বা�বায়েনর  জ� জাতীয় পয �ােয়  জাতীয় ি�য়ািরং কিম� এবং এক� �ক� 
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বা�বায়ন কিম� গঠেনর ��াব করা হেয়েছ। তা'ছাড়া এক� �ক� বা�বায়ন ইউিনট 

গঠেণর ��াব রেয়েছ। কিম��েলার  কাঠােমা িন��পঃ  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultancy Advisory 
Support 

 

 

 

 

 

 

Project Implementation Unit  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Steering Committee 
Chaired by the Secretary Ministry of Land 
Director General, DLRS 
Surveyor-General 
with Representative of Government Ministries such  
as Law, Justice and Parliamentary Affairs, 
Establishment 
Local Government, Rural Development and Cooperatives 
Finance 
Planning 
and a representative of NGO's 

Project Implementation Committee 
Secretary, MOL 

(Chair) 
Chairman , LRB 

Joint Secretary, Development MOL 
Inspector General of Registration 

 

Director General, DLRS 
 

Project Director (PIU) 

Project Director 
Project Implementation 
            Unit 

Public 
Awareness 

Monitoring 
Evaluation 
  Audit 

Technical Survey 
Record Preparation 
Revenue Collection 
Valuation 
 

IT 
System 

Administartion 
Purchasing 
Finance 
Reporting 
Education & 
Training 

CLO Project 
Implementation 
Unit 

Training 
Unit 

Revenue 
Implementation 
Unit 
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�ক� �য় 

  খসড়া �ড়া� �িতেবদেন �মাট �ক� �য় ৮২.২৯িমিলয়ন মািক�ন 

ডলার ধরা হেয়িছল। িক� িবগত ০৩/০৫/২০০১ ি�ঃ তািরেখ অ�ি�ত জাতীয় 
ি�য়ািরং কিম�র সভার িস�াে�র আেলােক �ক� �য় �াস কের ৫৫.৯৬ 

িমিলয়ন মািক�ন ডলার �স◌্তাব করা হেয়েছ। ত�ে� এশীয় উ�য়ন �াংক 
৩০.০০ িমিলয়ন মািক�ন ডলার ঋণ �দেব এবং অবিশ� ২৫.৯৬ িমিলয়ন 

মািক� ন  ডলার সরকারী খােত �দখােনা হেয়েছ। ��ািবত িবিনেয়াগ �কে�র 
�ক� �েয়র িবভাজন (ল� টাকায়) িনে� �দান করা হেলা। 

�কে�র �ধান �ধান অ�স�হ ও �স�িলর জ� �য় (ল� টাকায়)- 

 

 

 

 
(ক) জনবলঃ কম �কত�া 

কম �চারী  

 

 

জনবল খােত �মাট �য় 
�মাট �ক� �েয়র শতকরা অংশঃ 

 ১৯৪জন 

২৫০৫জন 

-------------------------------------- 

�মাট=২৬৯৯জন  
৭৯৬৬.৩৪ ল� 
২৪.৩৪%  
 

(খ) �ভৗত িনম �াণ (Physical Construction) x   
দফতর এলাকা(৪৮০০বগ �িমটার) বাবদ �য়ঃ  ৫১৬.৪৮ ল� 
আবািসক এলাকা(৮০০বগ �িমটার)বাবদ �য়ঃ  ৮৬.০৮ ল� 
অ�া� এলাকা(১০০০০বগ �িমটার)ভাড়া বাবদ �য়ঃ  ২৯.১৩ ল� 

 
�ভৗত িনম �াণ খােত �মাট �য় 

�মাট �ক� �েয়র শতকরা অংশঃ 

 
 
 

------------------------ 
৬৩১.৬৯ ল� 
১.৯৩% 
 

(গ) যানবাহন খােত �মাট �য় 
�মাট �ক� �েয়র শতকরা অংশঃ 

 
 

১০১১.৮৮ ল� 
৩.০৯% 
 

(ঘ) দ�েরর আসবাবপ�, সর�াম ও য�পািত বাবদ �মাট �য়  
�মাট �ক� �েয়র শতকরা অংশঃ 

  

 

৪১২৩.৫৪ ল� 
১২.৬০% 
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(ঙ) �িম অিধ�হণ(০.৭২ �হ�র) বাবদ �মাট �য়   
�মাট �ক� �েয়র শতকরা অংশঃ 

  
 

২৫১.৫১ ল� 
০.৭৭% 
 

(চ) পরামশ�ক(িবেদশীঃ ৩৩৬ জনমাস) খােত �মাট �য় 
�মাট �ক� �েয়র শতকরা অংশঃ 

 
 

৩৯৩০.৫৩ ল� 
১২.০১% 
 

(ছ) পরামশ�ক(�দশীঃ ৭০১ জনমাস)খােত �মাট �য় 
�মাট �ক� �েয়র শতকরা অংশঃ 

 
 
 
 

 
 

১৯০৬.৭৭ ল� 
৫.৮৩% 

 

(জ) অ�া� িবিনেয়াগ �য় 
(i)  �িশ�ণ/িশ�া সফর(�দেশ/িবেদেশ) বাবদ �য় 

(ii) গাড়ী,য�পািত,সর�াম ইত�ািদ �মরামত ও র�ণােব�ণ বাবদ �য় 

(iii) িনত� �েয়াজনীয় উপকরণািদ �য় বাবদ �য় 
-------------------------------------------- 

অ�া� িবিনেয়াগ খােত �মাট �য় 
�মাট �ক� �েয়র শতকরা অংশঃ 

   
 
 
 
 
- 

 
 

 
১৭২৫.৪৬ ল� 

 
৪৭৩৭.৬৯ ল� 
৪৯৭.১৬ ল� 
---------------- 
৬৯৬০.৩১ ল� 
২১.২৬% 
 

(ঝ) আ�ষি�ক �য় 
(i)  �ভৗত িনম �াণ সং�া� আ�ষি�ক �য় 

(ii) �� �ি� সং�া� আ�ষি�ক �য় 
-------------------------------------------- 

আ�ষি�ক খােত �মাট �য় 
�মাট �ক� �েয়র শতকরা অংশ- 

  
২৬৭৮.৮৪ ল� 
৩২৬৯.৫৯ ল� 
---------------- 
৫৯৪৮.৪৩ ল� 
১৮.১৭% 

 

 

 

�মাট �ক� �য়ঃ 

 

 

 

 �ানীয় ��া 

�বেদিশক ��া 

------------ 

�মাটঃ 

 

 

- 

 

২৫.৯৬ িমিলয়ন মািক�ন ডলার      = ১৫১৮৪.০০ ল� টাকা     

 ৩০.০০ িমিলয়ন মািক�ন ডলার      = ১৭৫৪৭.০০ ল� টাকা     

--------------------------------------------------- 

৫৫.৯৬ িমিলয়ন মািক�ন ডলার = ৩২৭৩১.০০ ল� টাকা   

(�িত মািক�ন ডলার = ৫৮.৪৯ টাকা িহসােব) 

  

 

 

   

 

 

 

উপসংহার 

 জন�শাসন সং�ার কিমশন তােদর �িতেবদেন �িমর মািলকানা িন�পণ, জিরপ, �রিজ��শন এবং আর ও আর 

(ROR) হালনাগাদকরেণর �েয়াজনীয়তার উপর �র◌ু�ােরাপ কেরেছন এবং এ লে�� সংি�� আইন-কা�ন 

সংেশাধন/পিরবত�েনর মা�েম Plot based খিতয়ান প�িত �বত�ন �ব �ক �িমর মািলকগণেক "�িমর মািলকানা �� স�িলত 

�ত�য়নপ� CLO (Certificate of Land Ownership)''  ই�� করার �থা �বত�েনর �পািরশ কেরেছন। 

 গত ২১/১২/২০০২ি�ঃ তািরেখ অ�ি�ত মি�পিরষদ সভায় �ক�� �হেণর লে�� নীিতগতভােব অ�েমাদন 

�দয়া হয় এবং �স অ�যায়ী �ক��র "�ক� সারপ� (PCP)' ��ত কের তা অ�েমাদেনর জ� গত ১৮/০১/২০০৩ি�ঃ 

তািরেখ পিরক�না কিমশেন ��রণ করা হয়।   
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"বাংলােদেশর �িম �শাসন সং�ার” �ক�� বা�বািয়ত হেল �কবলমা� বত�মান সরকােরর িনব �াচনী অ�ীকারই 

�রণ হেব না-এর ফেল সািব �ক আইন-��লা পিরি�িতসহ তা �দেশর আথ �-সামািজক অব�ার উ�য়েন �াপক অবদান রাখেত 

স�ম হেব। 

 

 

 

 

 

 

ধ�বাদ 
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