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জরযকালর ভূরভ ভাররলকয কযনীয় 

ভাঠজরয: 

ভাঠজরযল মূরত: ০২ টি কাজ কযা য় মথাঃ নক্সা/ ম্যা প্রস্তত  রযকর্ ড প্রণয়ন। 

 

ম্যা/ নকা প্রস্তলতয স্তযগুলরা রনম্নরু : 

 

রফজ্ঞরি প্রচায: 

জরয শুরুয পূলফ ড ভাআরকং  রিকায় রফজ্ঞরি প্রকা, ব্যাক জনংলমাগ কযা য়। এভয় ভূরভ 

ভাররকগণলক রনজ রনজ জরভয অআর/ জরভয ীভানা রচরিত কলয যাখায জন্য এফং জরভয ভাররকানায কাগজ 

দররর িারদ ারনাগাদ ফস্থায় কালছ যাখায জন্য নুলযাধ কযা য় 

ট্রাবা ড ালব ড:  

রকান রভৌজায নক্সা ম্পূণ ড নতুন কলয প্রস্তত কযায জন্য রম কাঠালভা স্থান কযা য় তাাআ ট্রাবা ড ালব ড। 

এ স্তলয রভৌজা ীভানা ফযাফয লনকগুলরা ট্রাবা ড  াফ ট্রাবা ড লয়্ট  ফালনা য় মা রজএনএএ মলেয 

ভাধ্যলভ পৃরথফীয রকান স্থায়ী লয়ল্ট য াললে নতুন স্থারত লয়ল্ট য ফস্থান রনরভ ডত য়। 

 

 

রকলস্তায়ায:  

এ স্তলয অরভনগলণয ায়তায় ট্রাবা ড লয়ল্ট য াালে লযজরভন রভাতালফক প্ররতটি ভূরভখলেয 

রযভাক্রলভ তায প্ররতচ্ছরফ র-70 রলে ংকন কযা য় মা ম্যা/নক্সা রললফ রযরচত। প্রজাস্বত্ত্ব রফরধভারা 

১৯৫৫ লনয ২৭ (এ) রফরধ রভাতালফক রকলস্তায়ায কাজ কযা য়। 

 

 

খানাপুযী: 

এ ম ডালয় অরভনগণ নকায় রকলস্তায়াযকৃত প্ররতটি ভূরভখলেয উয ফস্থানক্রলভ পৃথক পৃথক দাগ নম্বয 

প্রদান কলযন এফং ভাররলকয রযকর্ ড, দরররি  দখর মঁচাআ কলয ভাররলকয নাভ, ঠিকানা  ন্যান্য তথ্য 

খরতয়ালন রররফদ্ধ কলযন এফং কাগজ-িানুমায়ী রযকর্ ড  প্রস্তুত কযা য়। এ স্তলয ভূরভ ভাররকলদয কাজ লচ্ছ 

অরভনদরলক জরভয ভাররকানা  দখর ংক্রান্ত প্রভাণারদ উস্থান কযা। প্রজাস্বত্ত্ব রফরধভারা ১৯৫৫ লনয ২৬ 

রফরধ রভাতালফক খানাপুরযয কাজ কযা য়। 

 

 

বুঝাযত:  

বুঝাযত থ ড বুরঝলয় রদয়া। এ স্তলয খানাপুযী স্তলয প্রস্তুতকৃত রযকর্ ড অরভনদর কর্তডক লযজরভন রমলয় 

ভূরভভাররকলদয এরযয়া খরতয়ান ফা চ ডা জরভয ভাররকলক যফযা (বুঝাযত) কযা য় মা ভাঠ চ ডা নালভ 

রযরচত। চ ডা রফতযলণয তারযখ রনাটি/ রিকায় রফজ্ঞরি প্রচায/ এরাকায় ভাআরকং এয ভাধ্যলভ জারনলয় রদয়া 

য়। ভূরভ ভাররকগণ প্রাি চ ডায ঠিকতা মঁচাআ কলয রকানরু  ংলাধন ফা রযফতডলনয অফশ্যক লর রনরদডষ্ট 

রর্পুে পযভ পূযণ কলয তা অরভলনয রনকে জভা রদলফন। ল্কা রপায ংরিষ্ট েগলণয শুনানীয ভাধ্যলভ দ্রুত 

ঐ কর রফফাদ রনস্পরি কযলফন। বুরঝলয় রদয়া য়। প্রজাস্বত্ত্ব রফরধভারা ১৯৫৫ লনয ২৭ রফরধ রভাতালফক 

বুঝাযত কাজ কযা য়। 
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তরদক/ এলেলেন:  

ব্যাক প্রচালযয ভাধ্যলভ তরদক স্তলযয কাজ ম্পারদত য় কযাম্প রপল। তরদক স্তলযয কাজ 

ম্পাদন কলযন একজন কানুনলগা ফা যাজস্ব রপায। জরভয ভাররকানা ংক্রান্ত কর কাগজি  প্রভাণারদ 

মঁচাআ কলয প্ররতটি বুঝাযত খরতয়ান তযায়ন কযা য়। এ স্তলয ভূরভ ভাররকগণ চ ডা  নক্সায় রকান ংলাধন 

প্রলয়াজন ভলন কযলর রফফাদ/ রর্পুে  দারখর কযলত ালযন এফং উমৄক্ত প্রভাণ উস্থান কলয তা ংলাধলনয 

সুলমাগ রনলত ালযন। তরদককৃত চ ডা জরভয ভাররকানায প্রাথরভক অআনগত রবরি রললফ রফলফরচত য়। তাআ 

এ স্তলযয কাজটি তযন্ত গুরুত্বপূণ ড। তরদক কাজ ম্পাদলনয য নকা  রযকর্ ড প্রজাাধাযলণয/ ভূরভ 

ভাররকগলণয ৩০ রদন রদখায সুলমাগ থালক। প্রজাস্বত্ত্ব রফরধভারা ১৯৫৫ লনয ২৮ রফরধ রভাতালফক তরদক/ 

এলেলেন কাজ কযা য়। 

 

খড়া প্রকানা (রর্র)  অরি দলয়য:  

তরদক কাজ ম্পাদলনয য নকা  রযকর্ ড প্রজাাধাযলণয/ ভূরভ ভাররকগলণয রদখায জন্য ৩০ রদন 

উন্মুক্ত যাখা য়। এআ ভয়কার উলেখ কলয কযাম্প রপ লত রফজ্ঞরি প্রচায কযা য়। ভূরভ ভাররকগলণয 

নালভয অদ্যাখ্যয নুমায়ী খরতয়ান ফা চ ডা ফণ ডনাক্ররভক ক্রভরফকা কলয খরতয়ালন নতুন নম্বয রদয়া য়। তাআ 

তরদককৃত খরতয়ালনয নতুন নম্বয থ ডাৎ রর্র নম্বযটি ংগ্রলয জন্য ভূরভ ভাররকগণলক রনজ রনজ চ ডা 

খড়া প্রকানা (রর্র) কযালম্প উরস্থত লত য়। রর্রলত প্রকারত খরতয়ান ম্পলকড কালযা রকান অরি ফা 

দাফী থাকলর যকায রনধ ডারযত ১০ োকায রকাে ড রপ রারগলয় রনরদ ডষ্ট পযভ পূযণ কলয ১৯৫৫ ালরয প্রজাস্বত্ব 

রফরধভারায  ৩০ রফরধলত অরি রক দালয়য কযা মায়। প্রজাস্বত্ত্ব রফরধভারা ১৯৫৫ লনয ২৯ রফরধ রভাতালফক 

খড়া প্রকানায (রর্র) কাজ কযা য়। 

 

অরি রক শুনানী: 

রর্র চরাকালর গৃীত অরি ভাভরা মূ ংরিষ্ট েগণলক রনাটি ভাযপত জ্ঞাত কলয রনরদডষ্ট 

তারযখ, ভয়  স্থালন শুনানী গ্রণ কলয রনস্পরি কযা য়। অরি রকলয রনাটি রলর অরি রপালযয 

ম্মুলখ উরস্থত লয় কাগজ-ি  মৄরক্ত-তকড উস্থালনয সুলমাগ থালক। েগণ রনজ রনজ দাফী অরি 

রপালযয রনকে উস্থান কযলত ালযন। অরি রপায েগণলক শুনানী রদলয় যায়/ অলদ রক নরথলত 

রররফদ্ধ কলয তঁয রদ্ধান্ত জানালফন এফং খরতয়ান ফা রযকলর্ ড প্রলয়াজনীয় ংলাধন কযলফন। ভাি লর রভৌজা 

য়াযী অরি রক শুনানী শুরু য়। প্ররতটি অরি রকলয যালয়য নকর কর উঠালনা মায়। প্রজাস্বত্ত্ব রফরধভারা 

১৯৫৫ লনয ৩০ রফরধ রভাতালফক অরি রক শুনানীয কাজ কযা য়। 

 

অীর শুনানী: 

 অরিয যালয় ংক্ষুব্ধে অীর দালয়য কযলত ালযন। রনধ ডারযত রকাে ড রপ এফং কাটি ডজ রায 

রলেরলভ্ট  রপায ফযাফয অলফদন দারখলরয ভাধ্যলভ ংরিষ্ঠ অরি ভাভরায যালয়য নকর গ্রণ কযলত লফ। 

রনরদডষ্ট পযভ পূযলণয ভাধ্যলভ ঐ নকর অীর দালয়য কযলত লফ। ংরিষ্ঠ েগণলক রনাটি ভাযপত জ্ঞাত 

কলয রনরদডষ্ট তারযখ, ভয়  স্থালন শুনানী গ্রণ কলয অীর রনস্পরি কযা য়। প্রজাস্বত্ত্ব রফরধভারা ১৯৫৫ লনয 

৩১ রফরধ রভাতালফক অীর শুনানী কযা য়। 
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চুড়ান্ত মঁচ: 

 অীর শুনানী ভাি য়ায য রভৌজায খরতয়ান  নক্সা/ ম্যা চুড়ান্তবালফ যীো কলয খরতয়ালনয 

রপয়ায কর  ম্যা ীলেয কাররকযলণয কাজ ভাি কযা য়। প্রজাস্বত্ত্ব রফরধভারা ১৯৫৫ লনয ৩২ রফরধ 

রভাতালফক চুড়ান্ত মঁচ কযা য়। 

 

চুড়ান্ত প্রকানা: 

 খরতয়ান  ম্যা মুদ্রলণয য রযকলর্ ডয চুড়ান্ত প্রকানা রদয়া য়। এলেলি রকান কাগজলিয প্রলয়াজন 

য় না। শুধুভাি যকায রনধ ডারযত প্ররতটি মুরদ্রত ম্যা ৩৫০ োকা জভা রদলয় ংরিষ্ট রপ লত ংগ্র কযা 

মালফ। প্রকানা কযালম্প রভৌজায রযকর্ ড ফ ডাধাযলণয ফগরত  রযদ ডলনয জন্য ৩০ কাম ডরদফ উন্মুক্ত যাখা 

য়। প্রজাস্বত্ত্ব রফরধভারা ১৯৫৫ লনয ৩৩ রফরধ রভাতালফক চুড়ান্ত প্রকানা কযা য়। 

 

চুড়ান্ত প্রকানায য খরতয়ান  ম্যা ংলাধন: 

 চুড়ান্ত প্রকারত খরতয়ান  ম্যালয কযরণক ভুর/ তঞ্চকতা রযররেত লর রজানার রলেরলভ্ট  

রপায ফযাফয অলফদন কযায সুলমাগ যলয়লছ। ালব ড এে রলেরলভ্ট  ম্যানুয়ার ১৯৩৫ এয ৫৩৩  ৫৩৪ 

রফরধলত খরতয়ান ংলাধন এফং ৫৩৭ রফরধলত ম্যা ংলাধন কযা য়। 

কযরণক ত্রুটি ংলাধন: প্রজাস্বত্ত্ব রফরধভারা ১৯৫৫ লনয ৪২ (রফ) রফরধ রভাতালফক কযরণক ত্রুটি ংলাধন কাজ 

কযা য়। 

 

রযকলর্ ড কযরণক ত্রুটিমূ রনম্নরু : 

 নালভয কযরণক ভুর 

 দালগয রস্যায কযরণক ভুর 

 গারণরতক ভুর 

 

ম্যা/ নক্সায় ত্রুটিমু রনম্নরু : 

 দালগয রস্তত্ব রফদ্যভান এফং বররউলভ রযকর্ ড য়া লত্ত্ব নকায় ভুরক্রলভ দাগ নম্বয না ফা। 

 কভনফাউোযী ভুক্ত খার, নদী, যাস্তা আতযারদ ঠিকবালফ রচরিত না কযা। 

 খার, নদী, যাস্তা আতযারদয এরযয়ায ালথ াভণ্জস্য রযলখ নকায় র্ে রাআলন রচরিত কযা। 

 ফদয নুমারয় দাগ নম্বয, ফাো দাগ, ছুে দাগ, দালগয এরযয়া আতযারদ ংলাধন কযা। 

 দাগ নম্বয, দালগয এরযয়ায অউে রাআন, অরাভত আতযারদয স্পষ্টতা দুয কযা। 

 াশ্বফতী রভৌজায নাভ, রে নম্বয, রথাকা রাআন, নকা রলযানাভ, জরযলয রের আতযারদ ঠিকবালফ 

ররখা না থাকলর তা স্পষ্ট কলয ররখা। 

 

রযকর্ ড তঞ্চকতা ংলাধন:  

চূড়ান্ত প্রকানায পূলফ ড রযকলর্ ডয রম রকান জাররয়ারত রলেরলভ্ট  রপালযয নজলয এলর তা  ১৯৫৫ 

ালরয প্রজাস্বত্ব রফরধভারায ৪২(ক)  ৪২(খ) রফরধলত ংলাধন রমাগ্য লত ালয। 

 

জাররয়ারত মূ রনম্নরু লত ালয: 

 ক) বররউলভ বফধবালফ ঘলাভাজা  কাোকাটি কলয নাভ  দাগ রযফতডন। 

 খ) নালভয রস্যা রযফতডন। 
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 গ) নতুন নাভ ংলমাজন। 

 ঘ) দালগয এরযয়া রযফতডন। 

 ঙ) অরি/ অীর স্তলয রনাটি রগান কলয একতযপবালফ যায় ারর। 

 চ) ভূয়া ব্যরক্তলক দঁড় করযলয় শুনারন ম্পাদন এফং তঞ্চকতাপূণ ড যায় ারর। 

 ছ) অরি/ অীর রকলয যালয়য য কাোকটি কলয যায় রযফতডন এফং তদানুয়ারয় যায় 

তারভর। 

 জ) যায় তারভর না য়ায় ঠিক রযকর্ ড প্রস্তুত না য়া। 

 

খরতয়ান প্রারি স্থান : 

চূড়ান্ত  প্রকানা কারীন যকায রনধ ডারযত মূল্য রযলাধ াললে উলজরা রলেরলভ্ট  রপলয 

অতাধীন খরতয়ান চুড়ান্ত প্রকানা কযাম্প লত ংগ্র কযা মায়। 

 চূড়ান্ত প্রকানা ভানালন্ত ংরিষ্ট রজরা প্রালকয দিলয রযকর্ ড স্তান্তয কযা য়। 

 রযকর্ ড স্তান্তলযয য রজরা প্রালকয রযকর্ ড রুভ রথলক খরতয়ালনয াটি ডপাআর্ কর (চ ডা) ংগ্র কযা 

মায়। 

 ংরিষ্ট রজরায রজরা প্রাক রযকলর্ ডয কােরর্য়ান। 

 রজরা প্রালকয রযকর্ ড রুভ ছাড়া ন্য রকান দ্প্িয লত খরতয়ালনয াটি ডপাআর্ কর (চ ডা) ংগ্রলয 

সুলমাগ রনআ। 

 

রভৌজা ম্যা প্রারি স্থান:  

চূড়ান্ত  প্রকানাকারীন যকায রনধ ডারযত মূল্য রযলাধ াললে চূড়ান্ত উলজরা রলেরলভ্ট  রপলয 

অতাধীন প্রকানা কযাম্প লত রভৌজা  ম্যা ংগ্র কযা মায়; 

 চূড়ান্ত প্রকানা ভানালন্ত রজরা প্রালকয দিলয রযকর্ ড বররউলভয ালথ রভৌজা ম্যা স্তান্তয কযা 

য়। 

 েক থাকা াললে রভৌজা ম্যালয রপ্রল্ট র্ কর রজরা প্রালকয রযকর্ ডরুভ রথলক ংগ্র কযা মায়। 

 রভৌজা ম্যালয কােরর্য়ান রযচারক(জরয), ভূরভ রযকর্ ড  জরয রধদিয,রতজগঁ, ঢাকা-১২০৮। 

 ভূরভ রযকর্ ড  জরয রধদিলয রভৌজা ম্যালয পলোকর রদয়ায ব্যফস্থা অলছ। 

 দযখালস্তয ভাধ্যলভ রনধ ডারযত রপ রযলাধ াললে রভৌজা ম্যালয পলোকর ংগ্র কযা মাম। 

 রভৌজা ম্যা ছাড়া  ন্যান্য  ম্যা রমভন, থানা ম্যা, রজরা ম্যা  ফাংরালদ ম্যা ভুরভ রযকর্ ড  

জরয রধদিয লত ংগ্রলয সুলমাগ অলছ। 

 

ন্যান্য ম্যা : 

রভৌজা ম্যা ছাড়া রনম্নফরণ ডত ম্যামূ রযচারক (জরয), ভূরভ রযকর্ ড  জরয রধদিয, লত 

ংগ্র কযা মায়। 

 থানা ম্যা (মুরদ্রত)। 

 রজরা ম্যা (মুরদত), াদা-কালরা। 

 রজরা ম্যা (মুরদ্রত), যরঙন। 

 ফাংরালদ ম্যা, (মুরদ্রত)। 
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প্রলয়াজনীয় রপ: 

জালফদা নকলরয অলফদনলিয উয ১০ োকায রকাে ড রপ  পরর এফং নকলরয লেয রযভালণয উয রবরি/ 

রাফ কলয ২.৫০ োকা লত লফ ডাচ্চ ২০ োকায রকাে ড রপ দারখর কযা রালগ। 

 

চূড়ান্ত প্রকানা  রগলজে রফজ্ঞরি : 

 রভৌজা নকা চূড়ান্ত মঁচ কলয ছাালনায য ১৯৫৫ লনয প্রজাস্বত্ব রফরধভারায ৩৩ রফরধলত 

চূড়ান্ত প্রকানা রদয়া য়। 

 চূড়ান্ত প্রকানায ভয়কার ৩০ রদন; 

 যকায রনধ ডারযত মূলল্য খরতয়ান  নকা ক্রয় কযা মায়। 

 চূড়ান্ত প্রকানাকারীন 1935 লনয এ. এ. ম্যানুলয়লরয ৫৩৩, ৫৩৪  ৫৩৭ নং রফরধলত 

রযকর্ ড  নক্সা ংলাধলনয অলফদন কযা মায়। 

 তঞ্চকতায জন্য ৫৩৩,ছাাজরনত কযরণক ভুলরয জন্য ৫৩৪ এফং নক্সয ত্রুটিয জন্য ৫৩৭ নং 

রফরধলত অলফদন কযা মায়। 

 চূড়ান্ত প্রকানা রল য়ায লয চূড়ান্ত প্রকানায নদ প্রস্তুলত এফং ফরন ডত দযখাস্তমূ 

রনষ্পরিলত ৬০ রদন ভয় থালক। 

 রভলক মূ রনষ্পরি লর ১৯৫৫ ালরয প্রজাস্বত্ব রফরধভারায ৩৪(২) রফরধলত রগলজে রফজ্ঞরি 

জারয কযা য়। 

 রগলজে রফজ্ঞরি ভাি লর জরয রফবাগ নকা  রযকর্ ড ংলাধলনয জন্য রকান অলফদন গ্রন 

কযলত ালয না। 

স্তযরবরিক তাভারদকার 

তাভারদ  অীর রনষ্পরি: 

 অরি রকলয যায় রঘালণায ৩০ রদলনয ভলধ্য ংক্ষুব্ধ ে ১৯৫৫ ালরয প্রজাস্বত্ব রফরধভারায 

৩১ রফরধলত অীর রক দালয়য কযলত ালযন। 

 ৩০ রদন ভয় রতক্রান্ত লর তাভারদ রদালল দুষ্ট লফ। 

 তাভারদ লর সুরনরদ ডষ্ট কাযণ দ ডালনা াললে রলেরলভ্ট  রপায এয নুকূলর তাভারদ 

ভকুলপয দযখাস্ত  

াধাযণত রতনটি কাযলণ তাভারদ ভকুপলমাগ্য লত ালয। 

 ক) ভূরভ ভাররক রফলদল ফস্থান কযলর, 

 খ) াাতালর বরতড রথলক রচরকৎা গ্রণ কযলর,  

 গ) কাযাগালয ন্তযীন থাকলর। 

অরি রকলয ন্যায় অীর রকলয রনাটি রলর রনাটিলয তারযখ নুমায়ী ভুরভ ভাররকলক অীর রপালযয 

ম্মুলখ উরস্থত লয় কাগজি  মৄরক্ততকড উস্থান কযলত য়। অরর রকলয যালয়য নকর কর ংগ্র কযা 

মায়। 
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রফরবন্ন প্রকায ম্যা  খরতয়ান এয রফক্রয়মূল্য রনম্নরু: 

 

ক্ররভক অআলেলভয নাভ রনধ ডারযত মুল্য 

১ রভৌজা ম্যা (মুরদ্রত) ৩৫০.০০ 

২ রভৌজা ম্যা (পলোকর) ৩০০.০০ 

৩ থানা ম্যা (মুরদ্রত) ৫০০.০০ 

৪ রজরা ম্যা (মুরদ্রত), াদা-কালরা ৫০০.০০ 

৫ রজরা ম্যা (মুরদ্রত), যরঙন ৭৫০.০০ 

৬ ফাংরালদ ম্যা (মুরদ্রত) ১২৫০.০০ 

৭ খরতয়ান (মুরদ্রত) ৬০.০০ 

  

ল্যাে ালব ড ট্রাআবুন্যার : 

রভৌজায চূড়ান্ত প্রকানা  রগলজে রফজ্ঞরিয য 1950 লনয প্রজাস্বত্ব অআলনয 145 এ (২) ধাযায় 

গঠিত ল্যাে ালব ড ট্রাআবুযন্যালর রযকর্ ড ংলাধলনয জন্য ভাভরা কযা মায়।  রগলজে রফজ্ঞরি প্রকালয য ল্যাে 

ালব ড ট্রাআবুযন্যালর ভাভরা কযা মায়।  ভাভরা দারখলরয ভয় ১ (এক) ফছয।  উমৄক্ত কাযণ দ ডালনা াললে 

রতরযক্ত ১ ফছয ভয় ায়া মায়।  ল্যাে ালব ড ট্রাআবুযন্যালর যালয়য রফযীলত ল্যাে ালব ড অীর ট্রাআবুযন্যালর 

অরর ভাভরা দালয়য কযা মায়।  ন্যরদলক  ল্যাে ালব ড অীর ট্রাআবুযন্যালর অলদলয রফরুলদ্ধ ভাভান্য সুপ্রীভ 

রকালে ডয াআলকাে ড রর্রবলন অরর কযা মালফ। 

 

ালব ড ট্রাআবুন্যালরয যায় তারভর:  

 রাে ালব ড ট্রাআবুযন্যালরয যায় ংরিষ্ট ট্রাআবুনার রনলজ তারভর কলযন না। 

 প্রলদয় যায় তারভলরয জন্য ংরিষ্ট রলেলরলভ্ট  রপ  রজরা প্রালকয দিলয রপ্ররযত লয় থালক। 

 রভৌজায বররউভ ফঁধাআ লয় রলেরলভ্ট  রপ, রজরা প্রাক  যায রপল রপ্রযণ না কলয 

থাকলর রলেরলভ্ট  রপায ঐ যায় তারভর কযলফন। 

 রকন্ত রজরা প্রালকয দিলয রভৌজায ফঁধাআ বররউভ স্তান্তয লয় রগলর রজরা প্রাক এয ধীনস্ত 

কাযী করভনায )ভুরভ (যায় তারভর কযলফন।  

 

রযকর্ ড ার নাগাদ কযণ  ংযেণ : 

 রজরা প্রাক এয লে কাযী করভনায (ভূরভ) 1950 লনয প্রজাস্বত্ব অআলনয ১৪৩ ধাযানুমায়ী 

রযকর্ ড ারনাগাদ কলয থালকন। 

 একআ অআলনয ধীলন 1955 লনয প্রজাস্বত্ব রফরধভারায ২৩ নং রফরধয ৩ নং উরফরধলত কযরণক ভুর 

ংলাধলনয েভতা রজরা প্রাক এয লে কাযী করভনায (ভূরভ) ফা যাজস্ব রপাযলক রদয়া 

অলছ। 

 একআ রফরধভারায ২৩ (৪) নং উরফরধলত তঞ্চকতা মূরক বালফ রররফদ্ধ রযকর্ ড ংলাধলনয েভতা 

রকফরভাি রজরা প্রাক  রতরযক্ত রজরা প্রাকলক রদয়া লয়লছ। 

 স্তান্তলযয রেলি, ভূরভ ভাররলকয মৃতুযলত উিযারধকালযয রেলি, ফলদাফস্ত প্রদালনয রেলি, ভূরভ ভাররক 

কর্তডক রযতযাগ কযায কাযলণ, নদী রকরস্ত  য়রস্তয কাযলণ, রধগ্রলণয কাযলণ কাযী করভনায 

(ভূরভ) নাভজাযী ফা জভা রফবালগয/ রভউলেলনয ভাধ্যলভ চূড়ান্তবালফ প্রকারত রযকর্ ড ংলাধন কলয 

থালকন। 
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 1950 লনয প্রজাস্বত্ব অআলনয ১৪৯ (৪) উ-ধাযানুমায়ী চূড়ান্তবালফ প্রকারত রযকলর্ ড রফানাপাআর্ 

রভলেক ংলাধলনয েভতা যকালযয উয ন্যস্ত অলছ। 

 রযকর্ ড ম্যানুলয়র, 1943 নুমায়ী রযকর্ ড যেণালফেলণয ারফ ডক দায় দারয়ত্ব কালরক্টলযয। 

 

জরুরয জ্ঞাতব্য: 

 ভূরভ রযকর্ ড  জরয রধদিলযয রযকর্ ড  ম্যা প্রণয়লনয কাজ ম্পূণ ড স্তয রবরিক। 

 রনভু ডর রযকর্ ড প্রণয়লনয স্বালথ ড রফরবন্ন স্তলয পৃথক কভ ডকতডা-কভ ডচাযী রনলয়ারজত থালকন। 

 ভাঠ চ ডা যকাযীবালফ বুঝাযত-তরদক স্তলয রফনামুলল্য রফতযণ কযা য়। রফফাদ, অরি  অীলরয 

যালয় রযকর্ ড ংলারধত লর ংরিষ্ট কভ ডকতডা রনলজ স্বােলয  ংলারধত চ ডা রফনামুলল্য যফযা 

কযলফন। 

 রজানার/ উলজরা রলেরলভ্ট  রপলয রযকর্ ডরুভ রথলক অরি  অীলরয যালয়য জালফদা নকর 

ছাড়া রকান চ ডা  ম্যালয াটি ডপাআর্ কর/ নুররর যফযা কযা য় না। 

 রধদিয লত রনধ ডারযত মুলল্য পূফ ডফতী জরয মথা রএ/ এএ/ অযএ জরযলয ম্যা ফা চ ডা (ভজুদ 

থাকা াললে) যফযা কযা য়। 

 জরয চরাকারীন ফদয রপ, খরতয়ান  ম্যা মুল্য রর্রঅয এয ভাধ্যলভ গ্রণ কযা য়। রর্রঅয 

ফরভু ডত ররনলদন ম্পূণ ড রনরলদ্ধ মা দুরন ডতীয ম ডায়ভুক্ত যাধ এফং প্রলমাজয রেলি উধ ডতন কর্তডেলক 

ফরত কযলত লফ। জরয ংক্রান্ত রকান রবলমাগ ম ডায়ক্রলভ ংরিষ্ট উ কাযী রলেরলভ্ট  

রপায, কাযী রলেরলভ্ট  রপায, চাজড রপায, রজানার রলেরলভ্ট  রপায  

ভারযচারকলক জানালত লফ। 

 রফস্তারযত জানায জন্য www.dlrs.portal.gov.bd লয়ফ াআলে রবরজে কযায জন্য 

নুলযাধ কযা র। 

http://www.dlrs.portal.gov.bd/

