
                     

স্তরযয নাভ সফায ধযণ, বফফযণ  ভূবভ ভাবররেয েযণীয় সফা প্রদারনয 

ভয়ীভা 

সফা প্রদারন 

বনরয়াবিত েভ মেতমা/ 

েভ মচাযী 

বফজ্ঞবি 

প্রচায 

িবয শুরু েযায েভরে ১ ভা পূরফ ম সরেররভন্ট অবপায স্থানীয় 

প্রান ভূবভ ভাবরেগণরে অফবত েরয িবয বফজ্ঞবি প্রচায েরযন। এ 

োরি ভাইবেিং  বিোয় বফজ্ঞান ব্যাে িনিংরমাগ েযা য়। িবয 

বফজ্ঞবি সঘালণায যযই ভূবভ ভাবরেগণরে িবযরয প্রস্ত্তবতমূরে োি 

বররফ বনি বনি িবভয আইর/ীভানা ঠিে বারফ বচবিত েরয যাখরত 

রফ। 

৩০ েভ মবদফ সরেররভন্ট অবপায/ 

োযী সরেররভন্ট 

অবপায 

ট্রাবা ম 

ারব ম 

সোন সভৌিায নো ম্পূণ ম নতুন েরয প্রস্তত েযরত রযিবভরনয ারথ 

ঙ্গবত সযরখ এেটি বনবদ মষ্ট সেরর প্রাথবভেবারফ নো প্রস্তরতয সম োঠারভা 

স্থান েযা য় সোই ট্রাবা ম। ট্রাবার ময উয বববত েরয ব-৭০  ীরেয 

ভাধ্যরভ সভৌিায নো প্রস্তত েযা য়। সোন সভৌিায পুরযারনা নোঅথ মাৎ 

ব্লু-বন্ট ীরেয উয িবয েযায এরেরি ট্রাবা ম েযা য় না। এ স্তরয 

িবয োরি বনরয়াবিত েভ মেতমা/েভ মচাযীরদয ারথ ভূবভ ভাবরেগরণয 

সমাগারমারগয সতভন প্ররয়ািন নাই। তরফ ভূবভ ভাবরেগণ িবভয 

আইর/ীভানা বচবিত েরয যাখরফন। 

৫-৭ বদন ট্রাবা ম েযাম্প 

েভ মেতমা/ 

ট্রাবা ম ারব ময়ায 

বেরস্তায়ায বেরস্তায়ায অথ ম রযিবভরন প্রবত খন্ড ভূবভয নো প্রণয়ন। বেরস্তায়ারযয 

পূরফ ম সনাটি ব্যাে িনিংরমাগ েরয োি শুরু েযা য়। এই স্তরয 

আবভন দর ভূবভ ভাবরেগণ ের্তমে বচবিত আইর/ীভানা অনুমায়ী প্রবত খণ্ড 

িবভ বযভা েরয সভৌিায নো অিংেন, বেরস্তায়ায অথফা ব্লু-বপ্ররন্ট 

পুরযারনা নো িংরাধন েরযন। অরনরেয ধাযণা সম িবয েভ মচাযীগণ 

িবভয ীভানা ঠিে েরয সদন। এ ধাযণাটি ঠিে নয়। প্রকৃতরে িবয 

েভ মচাযীগণ বফদ্যভান ীভানা অনুমায়ী নো প্রস্তত েরযন। িবভয 

ভাবরেগণরে িবভরত উবস্থত সথরে িবভয ীভানা বচবিত েরয সদয়া 

এোন্ত আফশ্যে। 

প্রভা ভরত প্রায় 

১৫ বদরনয ভরধ্য 

যদায আবভন/ ল্কা 

অবপায ফা োনুনরগা/ 

েযাডাস্ট্রার ারেমর 

অবপায 

খানাপুযী বেরস্তায়ায স্তরয অবিত নোয প্ররতযেটি দারগ রযিবভন উবস্থত রয় 

আবভন দর িবভয দাগ নম্বয বদরফন এফিং ভাবররেয সযেড ম, দবররি  

দখর মাঁচাই েরয প্রাথবভেবারফ ভাবররেয নাভ, ঠিোনা  অন্যান্য 

প্ররয়ািনীয় তথ্য খবতয়ারন বরবফদ্ধ (খানাপুযী) েরযন। এ স্তরয ভূবভ 

ভাবরেরদয প্রধান োি রে মথাভরয় বনরি িবভরত উবস্থত রয় 

আবভনরে িবভয ভাবরোনা  দখর িংক্রান্ত প্রভাণাবদ উস্থান েরয বনি 

নাভানুকুরর খবতয়ান প্রস্তত েবযরয় সনয়া। 

১-২ বদরনয ভরধ্য যদায আবভন/ল্কা 

অবপায ফা 

োনুনরগা/েযাডাস্ট্রার 

ারেমর অবপায 
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বুঝাযত ‘বুঝাযত’ অথ ম িবভ বুবঝরয় সদয়া। এ স্তরয নতুন আবভন দর ের্তমে খবতয়ান 

ফা চ মায় িবভয বযভাণ উরেখ েরয বফনামূরে উক্ত চ মা িবভয ভাবরেরে 

যফযা (বুঝাযত) েযা য়, মা ‘‘ভাঠ চ মা’’ নারভ বযবচত। চ মা বফতযরণয 

তাবযখটি পূরফ মই সনাটি/ বিোয় বফজ্ঞবি প্রচায/ এরাোয় ভাইবেিং-এয 

ভাধ্যরভ িাবনরয় সদয়া য়। চ মা বফতযরণয বনধ মাবযত তাবযরখ ভূবভ 

ভাবরেগণ বনরি উবস্থত সথরে িবয েভ মচাযীগরণয বনেে সথরে চ মা 

িংগ্র েযরফন। ভূবভ ভাবরেগণ চ মায ঠিেতা মাঁচাই েরয সদখরফন এফিং 

প্রাি চ মায ভুর-ভ্রাবভত্ম িংরাধন ফা বযফতমন আফশ্যে রর বনবদ মষ্ট বফফাদ 

(Dispute) পযভ পূযণ েরয তা আবভরনয বনেে িভা বদরফন। ল্কা 

অবপায িংবিষ্ট েগরণয শুনাবনয ভাধ্যরভ দ্রুততভ ঐ ের বফফাদ বনষ্পবত 

েযরফন। খানাপুযী স্তরয সোন োযরণ ভাবররেয নাভ, ঠিোনা  অন্যান্য 

প্ররয়ািনীয় তথ্য খবতয়ারন সযেড মভূক্ত য়বন এভন ভূবভ ভাবরেগণ বুঝাযত 

স্তরয ল্কা অবপারযয বনেে আরফদনক্ররভ ঐ ের তথ্য সযেড ম েযফায 

সুরমাগ ারফন। ভূবভ ভাবরেগণরে ভরন যাখরত রফ ভাঠ ম মারয় রযিবভন 

সযেড ম েযায এোই সল সুরমাগ। এয রয সযেড ম িংরাধন/ প্রণয়রনয 

সুরমাগ থােরর তা রফ অরোকৃত দূযফতী সোন েযাম্প অবপর, মা 

িটির  মরথষ্ট ভয় ারে। 

দবররি িভা 

দারনয ১ বদরনয 

ভরধ্য 

যদায আবভন/ল্কা 

অবপায ফা 

োনুনরগা/ 

েযাডাস্ট্রার ারেমর 

অবপায 

খানাপুযী -

োভ- 

বুঝাযত 

মখন সোন সভৌিায ব্লু-বপ্রন্ট ীরেয িবয োি েযা য় তখন খানাপুযী  

বুঝাযত স্তরযয োি এোরথ েযা য়। 

দবররি িভা 

দারনয ১ বদরনয 

ভরধ্য 

 

তবদে ফা 

এযারেরেন 

ব্যাে প্রচারযয ভাধ্যরভ তবদে স্তরযয োি ম্পাবদত য় েযাম্প অবপর। 

খানাপুযী  বুঝাযত স্তরয খবতয়ান প্রণীত য় সভৌসুভী েভ মচাযী ফা আবভন 

দ্বাযা। তবদে স্তরযয োি ম্পাদন েরযন এেিন োনুনরগা ফা যািস্ব 

অবপায। বুঝাযত স্তরযয ভাবরোনা িংক্রান্ত ের োগিি  প্রভাণাবদ 

মাঁচাই েরয প্রবতটি খবতয়ান তযায়ন েরযন তবদে অবপায। এ স্তরয ভূবভ 

ভাবরেগণ পূফ মফতী স্তরয প্রণীত চ মা  নক্ায় সোন িংরাধন প্ররয়ািন ভরন 

েযরর বফফাদ (Dispute) দাবখর েযরত ারযন এফিং উযুক্ত প্রভাণ 

উস্থান েরয তা িংরাধরনয সুরমাগ বনরত ারযন। তবদেকৃত চ মা 

িবভয ভাবরোনায প্রাথবভে আইনগত বববত (Legal Document) 

বররফ বফরফবচত য়। তাই এ স্তরযয োিটি অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম। 

১বদরনয ভরধ্য 

তরফ বডপুে 

থােরর যফতী 

শুনানীয বদন 

তবদে অবপায/ 

উ-োযী 

সরেররভন্ট অবপায 
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খড়া 

প্রোনা 

(বডব)  

আবত দারয়য 

তবদে ভাবিয য সোন এরাোয িবভয প্রণীত সযেড ম [খড়া প্রোনা (বডব)] 

ফ মাধাযরণয প্রদ মরনয িন্য সভৌিাবববতে ৩০ বদন উন্মুক্ত যাখা য়। খড়া প্রোনা 

উন্মুক্ত যাখায ভয়োর উরেখপূফ মে েযাম্প অবপ রত এিন্য বফজ্ঞবি  প্রচায েযা য়। 

ভূবভ ভাবরেগরণয নারভয আদ্যােয অনুমায়ী খবতয়ান ফা চ মা ক্রভবফন্যা েযা য় বফধায় 

তবদেকৃত খবতয়ানটিয নম্বয যফতীরত ফদরর মায়। তাই তবদেকৃত খবতয়ারনয নতুন 

নম্বয অথ মাৎ বডব নম্বযটি িংগ্ররয িন্য ভূবভ ভাবরেগণরে বনি বনি চ মা খড়া 

প্রোনা (বডব) েযারম্প উবস্থত রত য়। বডবরত প্রোবত সযেড ম  নক্সা ম্পরেম 

োরযা সোন আবত ফা দাফী থােরর যোয বনধ মাবযত ১০.০০ োোয সোে ম বপ বদরয় 

আবত দারয়য েযা মারফ। এোই ৩০ বফবধয আবত। 

৩০ েভ মবদফ তবদে অবপায/খড়া 

প্রোনা অবপায। 

(উ/োযী সরেররভন্ট 

অবপায) 

আবত শুনাবন 

 আীর 

দারয়য 

বডব চরাোরর গৃীত আবত ভাভরামূ িংবিষ্ট েগণরে সনাটি ইসুয ভাযপত জ্ঞাত 

েরয বনবদ মষ্ট তাবযখ, ভয়  স্থারন শুনাবন গ্রণ েরয বনষ্পবত েযা য়। সদয়ানী 

োম মবফবধ অনুযরণ এটি এেটি বফচাবযে োম মক্রভ। েগণ বনরি অথফা প্ররয়ািরন 

ভরনানীত প্রবতবনবধয ভাধ্যরভ ‘‘আবত অবপারযয’’ বনেে বনি বনি দাফী উস্থান 

েযরত ারযন। আবত অবপায েগণরে বফস্তাবযত শুনাবন বদরয়, সে নবথরত বরবফদ্ধ 

 ম মাররাচনা েরয তায বদ্ধান্ত িানারফন এফিং আইনানুমায়ী প্রস্ত্ততকৃত সযেরড ম 

প্ররয়ািনীয় িংরাধন আনরফন। রন্তালিনে োযণ উরেখ না েরয সোন এে রেয 

অনুবস্থবতরত আবত ভাভরা বনষ্পবত েযায সোন বফধান সনই। 

আবত যায়-এ িংক্ষুদ্ধ সোন ে ৩১ বফবধরত আীর দারয়য েযরর এ ম মারয় ঐ ের 

আীররয শুনাবন বনস্পবত েযা য়। এরেরি িংবিষ্ট আবত ভাভরায যায়-এয নের 

সরেররভন্ট অবপায ফযাফয আরফদন দাবখররয ভাধ্যরভ ফ মারগ্র উরতারন েযরত রফ। এ 

িন্য যোয বনধ মাবযত বনম্নরূ ারয সোে ম বপ এফিং প্ররয়ািনীয় িংখ্যে োটি মি সায 

িভা বদরত রফ:- 

রফ মাচ্চ ৩ শুনানীয 

ভরধ্য 

িংবিষ্ট আবত 

অবপায/োযী 

সরেররভন্ট অবপায, 

উরিরা সরেররভন্ট 

অবপায। 

বফলয় সোে ম বপ 

( )আরফদনি (বনধ মাযত পযভ) ২০.০০ োো 

(খ)   ল (  ) (  ল       )  

১ রত ৩৬০    ব্দ ম মন্ত ২.৫০ োো 

৩৬১ রত ৭২০     “ ৫.০০ োো 

৭২১ রত ১০৮১    “ ৭.৫০ োো 

১০৮২ রত ১৪৪০  “ ১০.০০ োো 

১৪৪১ রত ১৮০০  “ ১২.৫০ োো 

১৮০১ রত ২১৬০  “ ১৫.০০ োো 

২১৬১ রত ২৫২০  “ ১৭.৫০ োো 

২৫২১ রত ২৮৮০  “ ২০.০০ োো 

আবতয যায় প্রদারনয তাবযখ সথরে (আবতয নের যফযারয ভয় ফাদ 

বদরয়) ৩০ বদরনয ভরধ্য আীর দারয়য না েযরর আরফদনটি তাভাবদয 

োযরণ অগ্রণরমাগ্য রফ। 

  



১ ২ ৩ ৪ 

আীর 

শুনাবন 

আীর এেটি বফচাবযে োম মক্রভ এফিং আীরর সঘাবলত যায়ই চূড়ান্ত। এই 

স্তরয  ভাভরায েগরণয অনুকুরর সনাটি িাযী বনবিত েরয আীর 

অবপায ের্তমে আীর ভাভরা শুনানী েযা য়। আীর ভাভরা শুনানীয 

ভয় প্ররতযে েরে ভূবভ ভাবরোনায স্বরে সুবনবদ মষ্ট োগিি/ দবররাবদ 

উস্থান েযরত য়। আীর স্তরযয রয প্রণীত সযেড ম বফলরয় সেফর ভাি 

তঞ্চেতা  েযবণে ভুররয অববরমারগ সরেররভন্ট অবপারযয বনেে 

প্রবতোয চায়া মায়। 

রফ মাচ্চ ৩ 

শুনানীয ভরধ্য 

োযী সরেররভন্ট 

অবপায/ চািম 

অবপায/ 

সিানার  সরেররভন্ট 

অবপায। 

     ল 

    

আীর োম মক্রভ সল য়ায য সভৌিায ের সভাোদ্দভায যায় তাবভর 

মথামথবারফ দারগয িবভয বযভাণ িংবিষ্ট খবতয়ারন ঠিেবারফ বরবফদ্ধ 

রয়রে বেনা এফিং প্রবতটি দারগয সভাে িবভয বযভাণ পুঙ্খানু পুঙ্খানু 

যীো-বনযীো েরয এ োরি বনরয়াবিত েভ মচাযী/েভ মেতমাগণ পাইনার মাঁচ 

াটি মবপরেে প্রদান েরযন। 

 

               ল            

               

চূড়ান্ত 

প্রোনা 

উবেবখত স্তয মূরয োি ভাবিয য আনুলবঙ্গে োম মাবদ ম্পন্ন েরয 

চ মা  নো মুদ্রণ েযা য়। মুবদ্রত নো  চ মা পুনঃযীো েরয তা 

চূড়ান্ত প্রোনায় সদয়া য়। চূড়ান্ত প্রোনায িন্য িংবিষ্ট উরিরায় 

এেটি েযাম্প স্থান েযা য়। চূড়ান্ত প্রোনায ভয়োর ৩০ বদন। এ স্তরয 

ভূবভ ভাবরেগণ মুবদ্রত খবতয়ান ১০০.০০ োো এফিং প্রবতটি নো ৫০০.০০ 

োোয় ক্রয় েযরত াযরফন। সোন সভৌিায চূড়ান্ত প্রোনা সোন োম মাররয় 

েরফ সথরে আযম্ভ রফ স ম্পরেম সনাটি/বিোয় বফজ্ঞবি প্রো েযা য়।  

এই স্তরয ারব ম  সরেররভন্ট ম্যানুয়ার ১৯৩৫ এয ৫৩৩, ৫৩৪  ৫৩৭ 

বফবধরত চ মা  নক্সায মুদ্রণ িবনত ভুর িংরাধরনয িন্য সরেররভন্ট 

অবপায ফযাফয আরফদন েযা মায়। 

৩০ েভ মবদফ উরিরা/ োযী 

সরেররভন্ট অবপায 

      

      

প্রবতটি সভৌিায চূড়ান্ত প্রোবত সযেরড ময ফাঁধাই ববরউভ  নো 

িংযেরণয িন্য ভাবযচারে, ভূবভ সযেড ম  িবয অবধদিয,  

সিরা প্রাে  বফজ্ঞ সিরা িি  এয সযেড মরুরভ স্তান্তয েযা; 

 

            

             

  ল         

       

 

 


