
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
পািন স দ ম ণালয় 

উ য়ন-৩ শাখা

িবষয় : ঢাকা মহানগর জিরেপ বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর মািলকানাধীন ১০৪১.১৫৮২ একর জিমর
ভলু রকড বানাফাইড িমসেটক িহেসেব সংেশাধেনর কাজ রাি ত করার লে  অ ি ত আ :ম ণালয়

সভার কাযিববরণী।

সভাপিত কিবর িবন আেনায়ার 
 িসিনয়র সিচব

সভার তািরখ ১৬-০৭-২০২০।
সভার সময় পুর ১২.০০ ঘিটকা।

ান পািন স দ ম ণালেয়র সভাক ।
উপি িত পিরিশ  ‘ক’।

       সভার েত সভাপিত উপি ত ও অনলাইেন যাগদানকৃত সকল সদ েদর াগত জানান।
 অতঃপর সভার আেলাচ সচূী অ সাের িবষয়ব  উপ াপেনর জ  বাপাউেবা’র পিরচালক, ভিূম ও
রাজ  পিরদ েরর িত আহবান জানান।  বাপাউেবা’র পিরচালক, ভিূম ও রাজ  পিরদ র সভােক
জানান য, ঢাকা শহর সমি ত ব া িতেরাধ বাঁধ কে র জ  ঢাকা জলার আ ু াহপরু হেত
িমডেফাড পয  িবিভ  থানাধীন িবিভ  মৗজায় বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড কতকৃ ৩০.২০০
িকঃিমঃ বাঁধ এবং ইুস গট ও পি ডং এিরয়া িনমাণ করা হয়। ত েধ  আব াহপরু থেক ছাট
িদয়াবাড়ী পয  (িকঃিমঃ ০.০০০ হেত িকঃিমঃ ১৮.৫০০) বাপাউেবা এর একক মািলকানা হওয়ায়
জলা শাসক, ঢাকা এর মাধ েম গেজট কািশত হয়। উ  গেজেট কািশত (িকঃ িমঃ ০.০০০

হেত িকঃ িমঃ ১৮.৫০০) ৫৩৫.৫০ একর বাঁেধর জিম ৬.৯৫ একর ইুস গেটর জিম এবং ৬৩০.৯৭
একর পি ডং এিরয়ার জিম অথাৎ সবেমাট ১১৭৩.৪২ একর জিম অিধ হণ কের ক  বা বায়ন
করা হয়। পরবতীেত ঢাকা মহানগর জরীপ স  হওয়ার পর িডিজটাল ডাটােবজ তির কের
হালনাগাদ রকড যাচাই করার সময় দখা যায়, অিধ হণকৃত ১১৭৩.৪২ একর জিমর মেধ  িসিট
জরীেপ ১৩২.২৬ একর জিম বাপাউেবা এর নােম এবং িবিভ  িত ােনর নােম ৪২৬.৪৬৩৩ একর
ও িবিভ  ব ি র নােম ৬১৪.৬৯৪৯ একর জিম রকড করা হেয়েছ। বাপাউেবার মািলকানা সং া
সকল কাগজপ সহ বানাফাইড িমসেটক িহেসেব ভলু রকড সংেশাধেনর জ  জলা শাসক, ঢাকা
বরাবর িবিভ  সমেয় একািধক াবনা রণ করা হেয়েছ। িক  এ ব াপাের কান কাযকর পদে প

হণ করা হয়িন।

    ২।       সভায় আেলাচনায় অংশ িনেয় বাপাউেবার ক ীয় অ েলর অিতির  ধান েকৗশলী জনাব মা: আ লু মিতন
সরকার জানান দওয়ািন মামলার মাধ েম রকড সংেশাধন করেত হেল অিধক সংখ ক মামলা করেত হেব এবং িবষয়িট িন ি
করেত অেনক সময় লেগ যেত পাের। এ িবষেয় ঢাকা জলার অিতির  জলা শাসক (রাজ ) সভােক জানান য, বানাফাইড
িমসেটক িহেসেব ভলু রকড সংেশাধেনর জ  ভিুম ম ণালেয়র ০২/০৯/২০১৪ তািরেখর ৫৮৫ নং ারক পিরপ  অ যায়ী ভিূম
আপীল বাড মতাবান। বানাফাইড িমসেটক িহেসেব ভলু রকড সংেশাধেনর জ  ভিূম অিধ হণ এর গেজট মাতােবক
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িবিভ  সরকাির িত ােনর নােম এবং ব ি  নােম ভলু রকডকতৃ জিমর জ  ভিূম আপীল বাড এ রকড সংেশাধন মামলা করা
যেত পাের। ভিূম আপীল বাড এর মাধ েম রকড সংেশাধন ি য়া সহজতর হেব এবং  তা ত স  করা স ব হেব। ভিূম
রকড ও জিরপ অিধদ েরর িতিনিধও এ িবষেয় একমত পাষণ কেরন। 

৩।     ভিূম অিধ হণ এর গেজট মাতােবক িবিভ  সরকাির িত ােনর নােম এবং ব ি  নােম ভলু রকডকতৃ জিম বানাফাইড
িমসেটক িহেসেব ভলু রকড সংেশাধেনর িবষেয় ভিূম আপীল বাড এ রকড সংেশাধন মামলা করার িবষেয় সভায় অিভমত
ব   হয় এবং মামলা পরবতী তদ  কােজ সহেযািগতার জ  জলা শাসক, ঢাকা এবং ভিূম রকড ও জিরপ অিধদ র এর

িতিনিধেক অ েরাধ জানােনা হয়।

 ৪।      বানাফাইড িমসেটক িহেসেব ভিূম আপীল বাড এ রকড সংেশাধন মামলাসেূ  ভিব ত রফাের  িহসােব ব বহােরর
জ  এবং ভিূম আপীল বাড এব রায় পরবতী স াব  আপীল মামলার  কায েমর জে  মামলা সং া  ও ভলু রকডকতৃ জিমর
উপর বাপাউেবা’র মািলকানা সং া  মাণক ম ণালেয়র আইন শাখায় সংর ণ করা সমীচীন হেব মেম সভায় মতামত ব  হয়।

৫।         সভায় িব ািরত আেলাচনা শেষ িন প িস া  গৃহীত হয় : 

(ক) িবিভ  সরকাির িত ােনর নােম রকডকতৃ ৪২৬.৪৬৩৩ একর এবং িবিভ  ব ি র নােম রকডকতৃ ৬১৪.৬৯৪৯ একর ভলু
রকডকতৃ জিম বানাফাইড িমসেটক িহেসেব ভলু রকড সংেশাধেনর িবষেয় ভিূম আপীল বােড রকড সংেশাধন মামলা করার
েয়াজনীয় ব ব া হণ করেত হেব। 

 বা বায়েন : িনবাহী েকৗশলী, ঢাকা পওর িবভাগ-২ ও পিরচালক, ভিূম ও রাজ  পিরদ র, বাপাউেবা। 

(খ) ভলু রকডকতৃ জিমর  উপর বাপাউেবা’র মািলকানা সং া  মাণক এবং মামলা সং া  কাগজপ  ম ণালেয় রণ করেত
হেব। 
      
 বা বায়েন: বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড। 

৬।      সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি
ঘাষণা কেরন।

 

কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

ারক ন র: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.৯৯.০২৮.১৭-২৩০ তািরখ: 
২৯ জলুাই ২০২০

১৪ াবণ ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) সিচব, ভিূম ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।
২) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৩) মহাপিরচালক, ভিূম রকড ও জিরপ অিধদ র, তজগাঁও, ঢাকা।
৪) অিতির  সিচব, উ য়ন উইং, পািন স দ ম ণালয়
৫) অিতির  সিচব, শাসন, পািন স দ ম ণালয়
৬) অিতির  মহাপিরচালক, পি ম িরিজয়ন, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৭) যু ধান, পিরক না উইং, পািন স দ ম ণালয়
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৮) যু সিচব, শাসন উইং, পািন স দ ম ণালয়
৯) যু  সিচব, যু সিচব উ য়ন-২ এর দ র, পািন স দ ম ণালয়
১০) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ঢাকা
১১) ধান েকৗশলী, ক ীয় অ ল, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, ৫৪, মিতিঝল বা/এ, (এিলট
হাউজ), ঢাকা-১০০০।
১২) ত াবধায়ক েকৗশলী, ঢাকা পওর সােকল, ২৩/১, মিতিঝল বা/এ, হাসান কাট (৭ম তলা),
বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, ঢাকা।
১৩) িনবাহী েকৗশলী, ঢাকা পওর িবভাগ-২, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, ২৩/১, মিতিঝল বা/এ,
হাসান কাট (৬  তলা), ঢাকা।
১৪) িসিনয়র সহকারী সিচব, শাসন-১, পািন স দ ম ণালয়
১৫) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, পািন স দ ম ণালয়
১৬) পিরচালক, ভিূম ও রাজ  পিরদ র, আনছার চ ার (৭ম তলা), ১৪৯, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা।
১৭) িসে ম এনািল , আইিসিট শাখা , পািন স দ ম ণালয় (সভা কাযিববরণী ওেয়বাসাইেট কােশর

েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
১৮) া ামার, আইিসিট শাখা , পািন স দ ম ণালয় (সভা কাযিববরণী ওেয়বাসাইেট কােশর

েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
১৯) সহকারী সিচব , আইন শাখা , পািন স দ ম ণালয়

 

নাজমলু ইসলাম ভইূয়া 
িসিনয়র সহকারী সিচব
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