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ধ্যায়-১: প্রাযধিক 

 

১. ধরযানাভ  

 

1.1 এ নীধতভারা “ড়ক ও জনথ ধধদপ্তরযয ভধিত ভূধভ ব্যফস্থানা নীধতভারা ২০১৪” ধররফ ধবধত রফ। 

  

২. ংজ্ঞা  

 

2.1 ‘ভূধভ সযকড ড ংযক্ষণ’ থ ড ভূধভয ভাধরকানা ংক্রান্ত মুদয় দধরর-দস্তারফজ ংযক্ষণ; 

2.2 ‘আজাযা’ থ ড ড়ক ও জনথ ধধদপ্তরযয ব্যফহৃত ভূধভ ধনধদ ডষ্ট ভরয়য জন্য ধনধ ডাধযত ারয মপ প্রদারনয মফমনভরয় থফা 

উন্ুি প্রধতরমাধগতামূরক ব্যফস্থায় উদ্ধৃত রফ ডাচ্চ মূরে মা (ধনধ ডাধযত  ারযয সচরয় কভ নয়) ফরদাফস্ত সদয়া; 

2.3 ’ধফররফাড ড’ থ ড ড়ক ারবড এক ফা একাধধক খ ুঁটি ফা সার দ্বাযা স্থাধত ফাধনধজিক সফাড ড;  

2.4 'মাত্রী ছাউধন’ থ ড যাস্তায ারবড সমখারন গণধযফন থারভ এভন  সকান জায়গায়  মাত্রীরদয সুধফধারথ ড ধনধভ ডত ছাউধন;  

2.5 ‘েযাকআয়াি য’ থ ড ড়ক ও জনথ ধধদপ্তরযয ব্যফহৃত  সকান ভূধভসত াভধয়কবারফ ড়ক উন্নয়ন ফা যক্ষণারফক্ষণ 

কারজয ধনভ ডাণ াভগ্রী যাখায জায়গা; 

2.6 ‘াভামেক ফনায়ন’ থ য ‘াভামেক ফনায়ন মফমধভারা ২০১০’ নুমায়ী ড়ক  েনথ মধদপ্তরযয ভূমভরি বৃক্ষরযান; 

2.7 ‘প্রণফথ’ থ য ভাড়রকয ারবয মনমভ যি ব্যমিভামরকানাধীন ফাস্থান ফা ব্যফা প্রমিষ্ঠারন মািায়ারিয েন্য ড়ক  

েনথ মধদপ্তরযয ব্যফহৃি ভূধভরত মনমভ যি থ; 
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2.8  ‘ফরযাধট’ থ ড ভাড়রকয ারবড ড়ক ও জনথ ধধদপ্তরযয ভামরকানাধীন ধতত নীচু ভূধভ; 

2.9  ‘জরায়’ থ ড প্রায় ফ ভয় ামন েরভ থারক এরূ ণকান ব্যফহ্ি োয়গা; 

2.10  ‘পুকুয’ থ ড ভাড়রকয ারবড ড়ক ও জনথ ধধদপ্তরযয ভামরকানাধীন চাযধদরক াযধফধষ্ট জরায়; 

2.11  ‘ব্যফহৃত বফন’ থ ড ওজ ধধদপ্তরযয ভূধভরত স্থাধত  দীঘ ডধদরনয ব্যফহৃত বফন; 

2.12   ‘ধযরাট ড’ থ ড ড়ক ও জনথ ধধদপ্তরযয ভূধভরত স্থাধত করটজ ও ন্যান্য স্ানা; 

2.13 ‘ধধদপ্তয’ থ ড  ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয এফং এ  নীধতভারায উরেশ্যপূযণকরে উি ধধদপ্তরযয সকান কভ ডচাযী ফা 

ধধদপ্তয কর্তডক ক্ষভতাপ্রাপ্ত সকান ব্যধি রফন। 

2.14 ‘ভাড়ক’ থ ড ড়ক ও জনথ ধধদপ্তরযয ড়ক সনটওয়ডাকভূি  জাতীয়, অঞ্চধরক  ও সজরা ভাড়ক  

2.15  ‘ভন্ত্রণারয়’ থ ড  ড়ক মযফন  ণতু ভন্ত্রোরয় এফং এয ধীন ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ। 
 

৩. উরেশ্য  

3.1 ড়ক ও জনথ ধধদপ্তরযয ভূধভয তথ্য ংযক্ষণ ও ভাধরকানা ধনধিতকযণ;  

3.2 ভূধভয সযকড ডত্রাধদ ারনাগাদকযণ; 

3.3 াভধয়কবারফ ব্যফহৃত ভূধভয বফধ  ব্যফায ধনয়ন্ত্রণ ও সুংতকযণ। 
৩.৪     ব্যফহৃত ভূধভ াভধয়কবারফ  আজাযা প্রদারনয ভাধ্যরভ নন-সটক্স সযধবধনউ অদায়।  

 

ধ্যায়-২: ভূমভয উৎ, ভামরকানা  ব্যফায 

 

৪. ভূধভয উ ৎ 

 

4.1 প্রামিষ্ঠামনক ধাযাফামকিায় প্রাপ্ত ভূধভ  

 

ধিটি অভররয Public Works Department (PWD) াধকস্তান অভরর Communication and 

Building (C&B) এ রূান্তধযত য়।  ১৯৬২ ারর তৎকারীন ধএন্ডধফ সবরঙ ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয ও গণপূতড ধধদপ্তয 

নারভ দু'টি প্রধতষ্ঠারনয সৃধষ্ট য়। এ ধাযাফাধকতায় ড়ক সনটওয়াকড ংধিষ্ট  ড়ক ও জনথ ধধদপ্তরযয  ধনকট ন্যস্ত/ণযকি যভূি 

ভূধভ। 

 

4.2   ধধগ্ররণয ভাধ্যরভ প্রাপ্ত ভূধভ  

 

The Land Acquisition Act 1894-এয ভাধ্যরভ ধধগ্রণকৃত ভূধভ;  

The (Emergency) Requisition of Property Act, 1948 এয ভাধ্যরভ ধধগ্রণকৃত ভূধভ; 

The Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance 

(Ordinance No.II of 1982) 1982 এয অওতায় ধধগ্রণকৃত ভূধভ।  
 

4.3    স্তান্তরযয ভাধ্যরভ প্রাপ্ত ভূধভ  

 

 ধফধবন্ন যকাযী /অধাযকাযী/স্বায়ত্বাধত/স্থানীয় যকায প্রধতষ্ঠান  সমভন-আউধনয়ন ধযলদ , উরজরা ধযলদ, সজরা ধযলদ, 

স্থানীয় যকায প্ররকৌর ধধদপ্তয, াধন উন্নয়ন সফাড ড  আতিাধদ রত ড়ক ও জনথ ধধদপ্তরযয ধনকট স্থানান্তধযত ড়ক এফং 

ড়ক ংরগ্ন ভূধভ ও ভূধভয স্থামত স্থানা ও স্থানামূ। 

 

৫.   ভূধভয সযকড ড ংযক্ষণ  

 

৫.১ নুরেদ- ৪ নুমায়ী প্রাপ্ত ভূধভয সযকড ড মথামথবারফ ড়ক ধফবাগধবধিক ধডধজটার ও ফআ অকারয ফাঁধাআ করয  ংযক্ষণ 

ও ভূধভয সযকড ড ধনয়ধভতবারফ ারনাগাদ কযণ; 

৫.২ ারব ডয়ায দ্বাযা ধযভা করয ধধদপ্তরযয ভাধরকানাধীন ভূধভ য ীভানা ধচধিতকযণ এফং ধচধিত ীভানায় প্রাচীয/খটি ুঁ/ 

স্তি স্থান; 

৫.৩  নাভোযী   েভাখামযে করয ভূমভয খমিয়ান ারনাগাদকযে , ংগ্র  ংযক্ষে; 

৫.৪ ভূধভ উন্নয়ন কয ধযরাধকযণ; 

৫.৫ সমকর ভূধভ বফধ দখরর যরয়রছ তায জন্য বফধ দখরদারযয নাভ ও ঠিকানা পৃথক সযধজষ্টায ংযক্ষণ;  

৫.৬ সমকর ভূধভ ধনরয় ভাভরা যরয়রছ স কর ভূধভয ও ভাভরায তথ্য ম্বধরত পৃথক সযধজষ্টায ংযক্ষণ ও ধনয়ধভত  

ারনাগাদকযণ; 
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৬. ভূধভয ব্যফায 

৬.১   ধনযাদ ড়ক সনটয়াকড ও বধফষ্যরত ভাড়ক সভযাভত ও ংস্কায এফং উন্নয়ন ও ম্প্রাযরণয জন্য প্ররয়াজনীয় ভূধভ  

আজাযা সদয়া মারফ না। তরফ ব্যফহৃত ভূধভ াভময়কবারফ ধ্যায় ৩ , ৪, ৫ এফং ৬ এয দ্ধধত সভাতারফক সদরয 

থ ডবনধতক মৃধদ্ধ ও দাধযদ্র ধফরভাচরনয জন্য আজাযা ফা ব্যফারযয নুভধত প্রদান কযা সমরত ারয ; 

  

ধ্যায়-৩: ভূমভ ব্যফারযয নুভমি প্রদান 

 

৭. উন্নয়নমূরক কারজ ভূধভ ব্যফারযয নুভধত প্রদান  

 

৭.১  যকাযী /অধাযকাযী/স্বায়ত্বাধত ংস্থা/স্থানীয় যকায প্রধতষ্ঠারনয উন্নয়ন কভ ডকারন্ডয সমভন-টিকিার পাআফায রাআন, 

াধনয াআ রাআন, গ্যা াআ রাআন, সটধররপান রাআন, ধফদুিৎ রাআন আতিাধদ য প্ররয়াজরন ভন্ত্রণাররয়য নুরভাদনক্ররভ 

ংধিষ্ট কর্তডরক্ষয নুকূরর স্থায়ীবারফ ব্যফারযয নুভধত প্রদান কযা মারফ; 

৭.২  এ ধযরনয ব্যফারযয নুভধত ধফদ্যাভান ভা ড়রকয ণ া (Toe) ফা ণমখারন ভাড়ক বমফষ্যি ম্প্রাযরনয প্ররয়ােন 

যরয়রে ণখারন ড়ক  েনথ মধদপ্তরযয ভূমভয ণল ীভানা ফযাফযআ শুদৄভাত্র  প্রদান কযা মারফ; 

৭.৩  ভাড়ক উন্নয়ন কারজয প্ররয়াজরন ং মিষ্ট ংস্থা/প্রধতষ্ঠান স্থাধত  স্থানামূ রফ যাচ্চ ৪৫ (পঁয়িামি) মদরনয ণনাটির 

অফধশ্যকবারফ ধনজ খযরচ ধযরয় ধনণি ফাধ্য থাকরফ;  

৭.৪ ণকান ংস্থা/প্রধতষ্ঠান মনধ যামযি ভরয়য ভরে স্থানা াযরন ব্যথ য রর ঐ স্থানা মযিযি মররফ গন্য রফ এফং ড়ক 

 েনথ মধদপ্তয এ কর স্থানায মফলরয় ণম মদ্ধান্ত গ্রে কযরফ িাআ চূড়ান্ত ফরর মফরফমিি রফ। 

 

 

৮. বাস্কম ড ফা স্মৃমিস্তম্ভ স্থারনয নুভধত প্রদান 

 

৮.১ ড়ক ধনযািা ও মান চরাচরর সকান প্রধতফন্ধকতা সৃধষ্ট  কযরফ না  ড়ক দ্বীরয শুদৄভাত্র এভন স্থারন বাস্কম য ফা স্মৃমিস্তম্ভ 

মনভ যারনয নুভমি প্রদান কযা মারফ; 

৮.২ ড়ক দ্বীরয ফাআরয ণকান স্থারন ণকান ফস্থারিআ ণকান বাস্কম য ফা স্মৃমিস্তম্ভ মনভ যারনয নুভমি ণদয়া মারফ না; 

৮.৩  বাস্কম য ফা স্মৃমিস্তণম্ভয ফস্থান, অকায, স্থারনয উচ্চিা  কাঠারভায মিোআন ড়ক  েনথ মধদপ্তয কর্তযক 

নুরভামদি রি রফ; 

৮.৪ ভাড়ক ংস্কায  ণভযাভি এফং ম্প্রাযে  উন্নয়রনয প্ররয়ােরন বাস্কম য ফা স্মৃমিস্তম্ভ ৪৫ (পঁয়িামি) মদরনয ণনাটির 

অফমিকবারফ মযরয় মনরি রফ ন্যথায় ণবরে াযে কযা মারফ। 

৮.৫ বাস্কম য ফা স্মৃমিস্তম্ভ স্থারনয েন্য এককারীন মপ প্ররমােয রফ; 

৮.৬ এককারীন মপ মফরফিনাধীন ণভৌোয একআ ণেেীয ণভৌোমূরেয মবমিরি ভূমভয মযভান নুমায়ী মনধ যামযি রফ। 

 

উদাযণ: জধভয সেণী, ড়ক/ড়ক দ্বীরয ধযভাণ ০.০৪ একয ও সভৌজা মূে প্রধত একয (১০০ তাং) ১,০০,০০০/- (এক রক্ষ) 

টাকা। এরক্ষরত্র  এককারীন ধপ রফ   : সভৌজা মূে × েমভয মযভাে 

                                                           ১,০০,০০০ টাকা× ০.০৪ একয= ৪,০০০/-(চায াজায) টাকা। 

 

৯. মাত্রী ছাউধন ধনভ ডাণে নুভমি প্রদান 

 

৯.১ ড়ক ধনযািায ঝুঁধক সৃধষ্ট করয না এফং থচাযী ও গাড়ীচারকরদয দৃমি ব্যাত করয  না ড়ক  েনথ মধদপ্তরযয 

ভামরকানাধীন এভন অািঃ ব্যফহৃি ভূমভরি ফাস্তফ প্ররয়ােরন ম্পূে য স্থায়ী মবমিরি মাত্রী ছাউধন  ধনভ ডারনয নুভমি 

প্রদান কযা মারফ; 

 ৯.২ এসক্ষরত্র অগ্রী উরদ্যািা ব্যমি/ প্রধতষ্ঠানরক ড়ক  েনথ ধধদপ্তয কর্তডক নকা এফং সর-অউট প্ল্িা ণনয নুরভাদন 

গ্রণ কযরত রফ; 

৯.৩ মাত্রী ছাউধনরত উি ব্যমি/ প্রধতষ্ঠাণনয ক্ষ ণথরক ণকান ণদাকান ধনভ ডাণ এফং ণকান মফজ্ঞানী ণফাি য স্থান কযা মারফ না ফা 

সকান সদাকান, সযস্টুরযন্ট ও ফাধণধজিক আউধনট ধযচারনা কযা মারফ না; 

৯.৪ ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয ধনধভ ডত মাত্রী ছাউধনরত  সদাকান ফা ধফররফাড ড স্থারনয জন্য স্থায়ীবারফ সকান ব্যমি/ প্রধতষ্ঠানরক 

আোযা প্রদান কযরি াযরফ ; 

৯.৫ ধনধভ ডত মাত্রী ছাউধন ড়ক ও জনথ ধধদপ্তরযয প্ররয়াজরন ধফনা ক্ষধতপূযরণ মনভ যানকাযী ব্যমি/ প্রধতষ্ঠান ম্পূণ ড াযরন 

ফাধ্য থাকরফ। ন্যথায় ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয কর্তডক তা াযন কযা রফ এফং তা যকাযী ম্পধি ফরর গন্য রফ।  

 

ভূধভ আজাযা প্রদান 

 

ধ্যায়-৪: প্ররফ থ 
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১০ অফাধক  

 

১০.১ ১৯২৫ াররয াআরয় এযাক্ট এফং ভাড়ক (মনযািা, ংযক্ষে  িরাির মনয়ন্ত্রে) মফমধভারা-২০০১ নুমায়ী মনযাদ 

দূযরে ফামড় মনভ যাে কযা রর ণআ ফি ফামড়রি মািায়ারিয প্ররয়ােরন প্ররফ থ মররফ ড়ক ংরগ্ন ড়ক  েনথ 

মধদপ্তরযয ভামরকানাধীন ভূমভ ম্পূে য স্থায়ী মবমিরি রফ যাচ্চ ৫ (াঁি) ফেয ণভয়াণদ নফায়নরমাগ্য আোযা প্রদান কযা মারফ;  

 

১০.২ ফি ফামড়রি মািায়ারিয প্ররফ রথয উধযবারগয প্রস্ততা রফ রফ যাচ্চ ১২ (ফায) পৄট এফং প্ররফ রথয ঢাররয 

নুাি রফ  ১:২; 

১০.৩  ফি ফামড়রি প্ররফ থ মনভ যারেয ভরয়আ ামন প্রফারয েন্য আোযা গ্রীিারক মনে খযরি ড়ক  েনথ মধদপ্তরযয 

নকা নুমায়ী স্থানা ণমভন: াআ কারবা য, ফক্স কারবা য, ক্র ণেন আিযামদ মনভ যাে কযরি রফ; 

১০.৪  ফি ফামড়রি প্ররফ রথয েন্য এককারীন ধপ এফং ফাৎধযক আজাযা ধপ উবয়আ প্ররমাজি রফ । প্রথভ আজাযায ভয় 

এককারীন ধপ ও ৫ (াঁচ) ফছরযয ফাৎধযক আজাযা ধপ একরত্র ধযরাধ কযরত রফ। 

১০.৫ ফি ফামড়রি মািায়ারিয প্ররফ রথয এককারীন ধপ ধফরফচনাধীন সভৌজায একআ সেণীয সভৌজা মূরেয ধবধিরত ভূধভয 

ধযভাণ নুমায়ী ধনধ ডাধযত রফ।  

 

        উদাযণ: জধভয সেণী নার, ধযভাণ ০.০৪ একয ও সভৌজা মূে প্রধত একয (১০০ তাং) ১,০০,০০০/- (এক রক্ষ) টাকা। 

এরক্ষরত্র  এককারীন ধপ রফ   : সভৌজা মূে × েমভয মযভাে 

                                                           ১,০০,০০০ টাকা× ০.০৪ একয= ৪,০০০/-(চায াজায) টাকা। 

  

১০.৬  ফি ফামড়রি মািায়ারিয প্ররফ রথয ফাৎমযক আোযা মপ রফ এককারীন মপ’য ৫%। িরফ ণভৌো মূণেয হ্রা -বৃমদ্ধয 

পরর ফাৎমযক আোযা  মপ হ্রা -বৃমদ্ধ ারফ।  

 

11.0 ফামেমেযক 

 

১১.১ ১৯২৫ াররয াআরয় এযাক্ট এফং ভাড়ক (মনযািা, ংযক্ষে  িরাির মনয়ন্ত্রে) মফমধভারা-২০০১ নুমায়ী মনযাদ 

দূযরে ফামেমেযক প্রমিষ্ঠান মনভ যাে কযা রর ণআ প্রমিষ্ঠারন মািায়ারিয প্ররয়ােরন প্ররফ থ মররফ ড়ক ংরগ্ন ড়ক  

েনথ মধদপ্তরযয ভামরকানাধীন ভূমভ ম্পূে য স্থায়ী মবমিরি রফ যাচ্চ ৫ (াঁি) ফেয ণভয়ারদ নফায়নরমাগ্য আোযা প্রদান 

কযা মারফ;  

 

১১.২ ফামেমেযক প্রমিষ্ঠারন মািায়ারিয প্ররফ রথয উধযবারগয প্রস্ততা রফ রফ যাচ্চ ২৪ ( িমি) পৄট এফং প্ররফ রথয 

ঢাররয নুাি রফ ১:২; 

১১.৩ ফামেমেযক প্রমিষ্ঠারন প্ররফ থ মনভ যারেয ভরয়আ ামন প্রফারয েন্য আোযা গ্রীিারক মনে খযরি ড়ক  েনথ 

মধদপ্তরযয নকা নুমায়ী স্থানা ণমভন: মিে, াআ কারবা য, ফক্স কারবা য, ক্র ণেন আিযামদ মনভ যাে কযরি রফ; 

১১.৪  ফামেমেযক প্রমিষ্ঠারন প্ররফ রথয েন্য এককারীন ধপ এফং ফাৎধযক আজাযা ধপ উবয়আ প্ররমাজি রফ  প্রথভ আজাযায 

ভয় এককারীন ধপ ও ৫ (াঁচ) ফছরযয ফাৎধযক আজাযা ধপ একরত্র ধযরাধ কযরত রফ। 

 

১১.৫ ফামেমেযক প্রমিষ্ঠারন মািায়ারিয প্ররফ রথয এককারীন ধপ ধফরফচনাধীন সভৌজায একআ সেণীয সভৌজা মূরেয ধবধিরত 

ভূধভয ধযভাণ নুমায়ী ধনধ ডাধযত রফ।  

 

        উদাযণ: জধভয সেণী নার, ধযভাণ ০.০৪ একয ও সভৌজা মূে প্রধত একয (১০০ তাং) ১,০০,০০০/- (এক রক্ষ) টাকা। 

এরক্ষরত্র  এককারীন ধপ রফ   : সভৌজা মূে × েমভয মযভাে 

                                                           ১,০০,০০০ টাকা× ০.০৪ একয= ৪,০০০/-(চায াজায) টাকা। 

 

১১.৬  ফামেমেযক প্রমিষ্ঠারন মািায়ারিয প্ররফ রথয ফাৎমযক আোযা মপ রফ এককারীন মপ’য ১০%। িরফ ণভৌো মূরেয হ্রা 

-বৃমদ্ধয পরর ফাৎমযক আোযা  মপ হ্রা -বৃমদ্ধ ারফ।  

 

1২.0 ণররার াম্প   মএনমে ণেন  

 

১২.1 ১৯২৫ াররয াআরয় এযাক্ট এফং ভাড়ক (মনযািা, ংযক্ষে  িরাির মনয়ন্ত্রে) মফমধভারা-২০০১ নুমায়ী মনযাদ 

দূযরে মনেস্ব ভূমভরি ণররার াম্প  মএনমে ণেন স্থান কযা রর ণআ ণররার াম্প  মএনমে ণেণন 

মািায়ারিয প্ররয়ােরন প্ররফ থ মররফ ড়ক ংরগ্ন ড়ক  েনথ মধদপ্তরযয ভামরকানাধীন ভূমভ ম্পূে য স্থায়ী 

মবমিরি রফ যাচ্চ ৫ (াঁি) ফেয ণভয়ারদ নফায়নরমাগ্য আোযা প্রদান কযা মারফ; 
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১২.2 এ সক্ষরত্র ২(দুআ)টি প্ররফথ প্ররদয় রফ, মায প্রমিটিয প্রস্থতা উধযবারগয প্রস্ততা রফ রফ যাচ্চ ২৪ (িমি) পৄট এফং 

প্ররফ রথয ঢাররয নুাি রফ  ১:২; 

১২.৩ ণররার াম্প  মএনমে ণেণন প্ররফ থ মনভ যারেয ভরয়আ ামন প্রফারয েন্য আোযা গ্রীিারক মনে খযরি ড়ক  

েনথ মধদপ্তরযয নকা নুমায়ী স্থানা ণমভন: মিে, াআ কারবা য, ফক্স কারবা য, ক্র ণেন আিযামদ মনভ যাে কযরি 

রফ; 

১২.৪ ড়ক মনযািা  াচ্ছরযয িরািররয স্বারথ য জ্বারানী ণেন রি ড়রক যাময প্ররফ কযা মারফনা, এয েন্য ড়ক  

েনথ মধদপ্তরযয নুরভামদি মিোআন নুমায়ী ামব য ণরন আোযাগ্রীিারক মনে খযরি মনভ যাে কযরি রফ; 

১২.৫  ণররার াম্প  মএনমে ণেণন প্ররফ রথয েন্য এককারীন ধপ এফং ফাৎধযক আজাযা ধপ উবয়আ প্ররমাজি রফ;  

প্রথভ আজাযায ভয় এককারীন ধপ ও ৫ (াঁচ) ফছরযয ফাৎধযক আজাযা মূে একরত্র ধযরাধ কযরত রফ; 

 

১২.৬ ণররার াম্প  মএনমে ণেণন মািায়ারিয প্ররফ রথয এককারীন ধপ ধফরফচনাধীন সভৌজায একআ সেণীয সভৌজা 

মূরেয ধবধিরত ভূধভয ধযভাণ নুমায়ী ধনধ ডাধযত রফ।  

 

        উদাযণ: জধভয সেণী নার, ধযভাণ ০.১২ একয ও সভৌজা মূে প্রধত একয (১০০ তাং) ২,০০,০০০/- (দুআ রক্ষ) টাকা। 

এরক্ষরত্র  এককারীন ধপ রফ   : সভৌজা মূে × েমভয মযভাে 

                                                           ২,০০,০০০ টাকা× ০.১২ একয= ২৪,০০০/-(চধি াজায) টাকা। 

 

১২.৭ ণররার াম্প  মএনমে ণেণন মািায়ারিয প্ররফ রথয ফাৎমযক আোযা মপ রফ এককারীন মপ’য ২০%। িরফ  

ণভৌো মূরেয হ্রা -বৃমদ্ধয পরর ফাৎমযক আোযা  মপ হ্রা -বৃমদ্ধ ারফ।  

১২.৮ এ নীমিভারা নুমায়ী ড়ক  েনথ মধদপ্তরযয ভূমভরি নতুন করয ণকান মএনমে ণেন ফা ণররার াম্প স্থারনয 

নুভমি ণদয়া মারফ না। 

১২.৯ এ নীমিভারা োযীয পূরফ য ২০০৪ াররয ফা িৎপূরফ যয নীমিভারা নুমায়ী মধদপ্তরযয ভূমভণি স্থামি মএনমে  ণররার 

ারম্পয ণক্ষরত্র যফিী নফায়রনয ভয় ণথরক এ নীমিভারা প্ররমােয রফ এফং প্ররফথ ম্পূে য ভূমভয েন্য এককারীন 

মপ  ফাৎমযক মপ উবয়আ প্ররমােয রফ। 

১২.১০ নতুন প্ররফথ নুরভাদরনয ণক্ষরত্র মটি কর যারযন/এরাকায রফ যাচ্চ প্রমি মকররামভ ারয ২ (দুআ) টি এফং ণৌয এরাকায় 

প্রমি মকররামভ ারয ১ (এক) টি ন্যান্য এরাকায় প্রমি ৫ (াঁি) মকররামভ ারয রফ যাচ্চ একটি মএনমে ণেন ফা ণররার 

ারম্পয েন্য প্ররফ রথয নুরভাদন ণদয়া মারফ। 

 

 

ধ্যায়-5: ধফররফাড ড 

 

১৩.১ ড়ক ধনযািায ঝুঁধক সৃধষ্ট করয না এফং থচাযী ও গাড়ীচারকরদয ভরনাংরমাগ ব্যাত  করয না  ড়ক  েনথ 

মধদপ্তরযয ভামরকানাধীন এভন ভূমভরি ম্পূে য স্থায়ী মবমিরি রফ যাচ্চ ৩ (মিন) ফেয ণভয়ারদ ধফররফাড ড স্থারনয েন্য 

নফায়নরমাগ্য আোযা প্রদান কযা মারফ; 

১৩.২ ড়ক ফাঁরকয ধবতরযয ধদরক (Inside the curve) , সকধঅআ (Key Point Installation) এরাকায বিন্তরয, 

ফু  বায িীে, ণতু, ফ্লাআবায, ড়রকয বফন আিযামদ ফকাঠারভায উয ও ারবড এফং ড়রকয দু ’া জুরড় 

অড়াঅধড়বারফ (Across the road) সকান ফস্থারতআ ধফররফাি য  স্থারনয নুভমি ণদয়া মারফ না; 

১৩.3 নুরেদ ১৩.2 াররক্ষ ধফররফারড ডয ফস্থান, অকায, স্থারনয উচ্চতা , দূযত্ব এফং কাঠারভায ধডজাআন  ড়ক  েনথ 

মধদপ্তয কর্তযক নুরভামদি রি রফ; 

১৩.4 ধফররফারড ড ারীন, যকাযী নীধতয মযন্থী ফা ধভীয় নুভূধতরত অঘাত করয এভন ধফজ্ঞান প্রদ যন কযা মারফ না; 

১৩.5 ধফরণফারি য ব্যফহৃত বালা, ছধফ, সস্কচ, ধফজ্ঞান আতিাধদয দায়-দাধয়ত্ব আজাযা গ্রীতায উয ফতডারফ;  

১৩.6 প্রমিটি ধফররফারড ডয উরয আোযা গ্রীিারক ণম স্মাযরক আোযা প্রদান কযা রয়রে িায নম্বয, িামযখ  ণভয়াদ 

াঠরমাগ্যবারফ উরিখ কযরি রফ; 

১৩.7 প্রাকৃমিক মফম যয় ফা ন্য ণকান কাযরে ধফররফাি য ক্ষমিগ্রস্ত রয় থিাযী  মান িরািরর ফাঁধা সৃমি এফং ড়ক মনযািা 

মফমিি রর আোযা গ্রীিারক িাৎক্ষমেকবারফ িা াযে কযরি রফ, ন্যথায় ড়ক  েনথ মধদপ্তরযয মনক স্থ 

মপ কর্তযক িা াযে কযা রফ। এরক্ষরত্র ামযি মফররফাি য যকাযী ম্পমি মররফ গণ্য রফ  এফং াযরেয 

মাফিীয় ব্যয়বায আোযা গ্রীিারক ফন কযরি রফ; 

১৩.৮ যকাযী  প্ররয়ােরন ড়ক  েনথ মধদপ্তয মফনা বাড়ায় ফেরয রফ যাচ্চ ৩০ (মত্র) মদন আোযাকৃি মফররফারি য যকাযী 

মফজ্ঞান প্রদ যন কযরি াযরফ; 
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১৩.৯ ধফররফাড ড আজাযা গ্ররেয েন্য এককারীন ধপ এফং ফাৎধযক আজাযা ধপ উবয়আ প্রদান কযরত রফ; 

১৩.১০ ধফররফাড ড আজাযা রফ ফগ যফু  মবমিক। ধফররফাড ড আজাযায এককারীন ধপ মফর সফারড ডয ধযণ এফং ড়রকয সেণী নুমায়ী 

মনধ যামযি রফ। ২০১৪-২০১৫ থ যফেযরক মবমি ফেয মররফ গণ্য রফ। যফিী প্রমি থ যফেরযয এককারীন মপ পূফ যফিী 

থ যফেরয প্ররমােয মনধ যামযি মপ এয  উয ৫% ারয বৃমদ্ধ ারফ। ২০১৪-২০১৫ থ যফেরযয এককারীন মবমি মপ মনম্নরূঃ 

 

ক্রভ  মফর সফারড ডয ধযণ 

এককারীন ধপ (টাকায়) 

জাতীয় ভাড়ক ংরগ্ন 

ভূধভ 

অঞ্চধরক 

ভাড়ক ংরগ্ন 

ভূধভ 

সজরা ড়ক 

ংরগ্ন ভূধভ 

১। ধডধজটার টিধব  

(প্রমি ফগ যফু /ফাৎমযক) 

৪০,০০০.০০ ২৪,০০০.০০ ১৬,০০০.০০ 

২। স্ক্ররধবন  

(প্রমি ফগ যফু /ফাৎমযক) 

১০,০০০.০০ ৬,০০০.০০ ৪,০০০.০০ 

৩। ট্রাআধবন (প্রমি ফগ যফু /ফাৎমযক) ৫,০০০.০০ ৩,০০০.০০ ২,০০০.০০ 

৪। ন্য ণম ণকান ধযরেয মফররফাি য  

(প্রমি ফগ যফু /ফাৎমযক) 

২,০০০.০০ ১,২০০.০০ ৮০০.০০ 

 
১৩.১১ ধফররফাড ড আজাযায ফাৎমযক আোযা মপ রফ এককারীন মপ’য ১০%; 

১৩.১২ আোযা গ্রীিারক মফররফাি য ংমিি মাফিীয় কয  বযা  প্রদান কযরি রফ। প্রথভ চুমি স্বাক্ষয  নফায়রনয ভয় 

মটিঅয কয  বযা  মযরারধয প্রভােক দামখর কযরি রফ। 

১৩.১৩ আোযা গ্রীিাণক মফদুৎ খযরিয ব্যয় ফন কযরি রফ। 

 

ধ্যায়-৬: ন্যান্য আজাযা 

   

১৪. ভৎস্য চাল 

 

১৪.১  ড়ক ও জনথ অধধদপ্তরযয ভামরকানাধীন ভৎস্য িাণলয উরমাগী অািঃ ব্যফহৃি নীচু ভূমভ ফা ফরযাধট ম্পূে য 

স্থায়ীবারফ ফেয ফেয নফায়রনয মবমিরি রফ যাচ্চ ৩ (মিন) ফেয ণভয়ারদ ভৎস্য িাণলয েন্য আোযা প্রদান কযা মারফ; 

১৪.২  উমু্মি প্রমিরমামগিায ভােরভ মূোময়ি রফ যাচ্চ দযদািায মনক  আোযা প্রদান কযা মাণফ। িরফ উদ্ধৃি দয মফরফিনাধীন 

ণভৌোয একআ ণেেীয ভূমভয ণভৌো মূরেয এক র্তিীয়াংরয কভ রি াযরফ না।  

১৫.  কৃধলকাজ 

১৫.১  ড়ক ও জনথ অধধদপ্তরযয ভামরকানাধীন কৃমলকারেয উরমাগী অািঃ ব্যফহৃি ভূমভরি ম্পূে য স্থায়ীবারফ ফেয 

ফেয নফায়রনয মবমিরি রফ যাচ্চ ৩ (মিন) ফেয ণভয়ারদ কৃমলকারেয েন্য আোযা প্রদান কযা মারফ; 

১৫.২ উমু্মি প্রমিরমামগিায ভােরভ মূোময়ি রফ যাচ্চ দযদািায মনক  আোযা প্রদান কযা মাণফ। িরফ উদ্ধৃি দয মফরফিনাধীন 

ণভৌোয একআ ণেেীয ভূমভয ণভৌো মূরেয এক র্তিীয়াংরয কভ রি াযরফ না।  

 

১৬  াভামেক ফনায়ন 

 

১৬.১  াভাধজক ফনায়ন ধফধধভারা, ২০১০ অনুমায়ী ড়ক ও জনথ ধধদপ্তরযয অব্যফহৃত ভূমভতত ফা যাস্তায াতবেয ভূমভতত 

বৃক্ষতযান/ফনায়ন কযা মাতফ; 

১৬.২   ড়ক ও জনথ অধধদপ্তয মনজস্ব ব্যফস্থানায় /প্রকতেয ভাধ্যতভ  অব্যফহৃত ভূমভতত ফা যাস্তায াতবেয ভূমভতত  

বৃক্ষতযান/ফনায়ন কযতত াযতফ। 

১৬.৩ ড়ক ধনযাত্তায প্রধি ঝুঁধক সৃধি করয এভন স্থারন অথফা ড়রকয সাল্ডারয সকান বৃক্ষতযান/ফনায়ন কযা মাতফ না। 

 
 

১৭ স্ট্িাকআয়াি য স্থান 
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১৭.১ ড়ক ও জনথ ধধদপ্তরযয ভাড়ক সভযাভত ও ংস্কায এফং উন্নয়ন ও ম্প্রাাযন কারজয জন্য ধনরয়াগপ্রাপ্ত ঠিকাদারযয 

অরফদনক্ররভ ংধিষ্ট ড়ক ধফবাগ ব্যফহৃত ভূধভ াভধয়কবারফ স্ট্িাকআয়াড ড ধররফ ব্যফারযয  ধনধভি কারজয  

চুধিকারীন ভরয়য  জন্য ধনধ ডাধযত ারয যকাযী ধপ অদায়পূফ ডক আজাযা প্রদান কযা সমরত ারয;  

১৭.২ েযাকআয়াি য আোযা প্রদারনয ণক্ষরত্র িদুধ য ১ (এক) ফেরযয েন্য শুদৄ এককারীন মপ মযরাধরমাগ্য রফ , এককারীন মপ 

মফরফিনাধীন ণভৌোয একআ ণেেীয ভূমভয ণভৌোমূরেয মবমিরি মনধ যামযি রফ ; 

 

১৭.৩ আোযা ণভয়াদ ১ (এক) ফেরযয ণফী রর ফাৎমযক আোযা মপ মদরি রফ এককারীন মপ’য ২০% 

১৭.৪ মনমদ যি আোযা ণভয়ারদয ভরে ঠিকাদারযয মূদয় ভারাভার ঠিকাদায কর্তযক মফনা ব্যথ যিায় াযন কযরি রফ ; ন্যথায় 

এ ভস্ত ভারাভার যকাযী ভারাভার মররফ গণ্য রফ। 

 

ধ্যায়-৭: াধাযণ তডাফরী 

 

 ১৮.১ আোযায েন্য িপীর ‘ক’ ণি প্রদি মনধ যামযি পযরভ অরফদন কযরি রফ। প্রধান প্ররকৌরী, ড়ক  েনথ মধদপ্তয 

প্ররয়ােরন মনধ যামযি পযভ ংরাধন/মযভােযন কযরি াযরফন; 

 

১৮.২ ভৎস্য, কৃমল কাজ ও াভামজক ফনায়তনয জন্য ইজাযা প্রদাতনয ক্ষক্ষতে  ইজাযা ভূমভয ংরগ্ন ভূমভয ভামরকগণ অগ্রাধধকায 

ারফন। িরফ অগ্রাধধকায প্রাপ্ত ব্যধি রীজ গ্ররে আগ্রী না রর ফা উদ্ধৃি মূল্য কভ রর প্রাথীি ভূধভয ধনকটফধিিিা অনুারয 

অগ্রাধধকায ধনধ িাযে কযা রফ; 

 

১৮.৩  উমু্মি দ্ধধিরি ইজাযায সেরে অংগ্রেকাযীরক উদ্ধৃি ম্পূে ি মূল্য ব্যাংক ড্রাপট/ স-অর্ িায ধররফ দযরেয ারথ 

ংযুি কযরি রফ। প্রাপ্ত ব্যাংক ড্রাপট/স-অর্ িারয ঠিকিা মাচাই করয অকৃিকাম ি অংগ্রেকাযীয ব্যাংক ড্রাপট/ স-অর্ িায 

৭ (াি) ধদরনয ভরে ংধিি ধনফ িাী প্ররকৌরী কর্তিক অফমুি করয সদয়া রফ।  

১৮.৪  কৃধল ও ভৎস্য চারলয ইজাযা ফাংরা ন ধবধত্তক রফ; 

 

১৮.৫ প্রথভ ইজাযায আতফদন প্রমিয়াকযতণয ভয়  ংমিষ্ট মনফ োী প্রতকৌরী এই ভতভ ে ন্তুষ্ট তফন ক্ষম, প্রতযামত ভূমভয মফযীতত 

ক্ষকান ভাভরা ক্ষকান আদারতত মফচাযাধীন ক্ষনই এফং ইজাযা প্রমিয়াকযণ কযা তর আদারত অফভাননায ক্ষকান আংকা ক্ষনই। 

অনুতভাদনকাযী কর্তেতক্ষয মনকট প্রস্তাফ ক্ষপ্রযতণয ভয় ংমিষ্ট মনফ োী প্রতকৌরীতক এই ভতভ ে একটি প্রতযয়নেও প্রস্তাতফয 

াতথ ংযুক্ত কতয ক্ষপ্রযণ কযতত তফ; 

 

১৮.৬ ইজাযাকৃি ভূধভ ভাড়ক ংস্কায, সভযাভি ও ংযেে এফং ম্প্রাযে ও উন্নয়রন প্ররয়াজন রর সকান প্রকায ক্ষমতপূযণ 

প্রদান ব্যমততযতক কর্তিে ৬০ (লাট) মদতনয ক্ষনাটি স ইজাযা চুমক্ত ফামতর কযতত াযতফন । ইজাযা চুধি স্বােরযয পূরফ ি  

কর্তেক্ষ ইজাযা গ্রীতায মনকট তত এ ভতভ ে একটি রপনাভা ( Affidevit) গ্রে কযতফন ক্ষম, “ভাড়ক ংস্কায, সভযাভি 

ও ংযেে এফং ম্প্রাযে ও উন্নয়রনয প্রতয়াজতন ইজাযাকৃত ভূধভয ইজাযা ফামতর কযা তর ইজাযা গ্রীতা ক্ষকান আদারততয 

আশ্রয় গ্রণ কযরি াযরফন না , সকান প্রকায ক্ষমতপূযণ দাফী কযতত াযতফন না , প্রদত্ত এককারীন ধপ ও ইজাযা ধপ সপযি 

দাফী কযরি াযরফন না এফং সনাটি প্রাধপ্তয য ধনধ িাধযি ভরয়য ভরে ইজাযা প্রাপ্ত  ভূমভ  কর্তিে ফযাফয দখর স্তান্ততয 

ফাধ্য থাকতফন’’; 

 

১৮.৭ আজাযা চুধি ম্পাদরনয পূরফ ডআ আজাযা গ্রীতারক এককারীন মপ  ফাৎধযক আজাযা ধপ এফং প্ররমাজি বিাট ও কয ধযরাধ 

কযরি রফ; 

 

১৮.৮ পর ইজাযা গ্রীিারক ংধিি ধনফ িাী প্ররকৌরীয াতথ ইজাযা চুমক্ত স্বাক্ষয কযতত তফ। প্রততযক চুমক্ততেয াতথ ভূমভয 

অনুতভামদত উন্নয়ন নকা ংযুক্ত যাখতত তফ এফং নকাটি চুমক্তয অং মততফ গণ্য তফ। চুমক্ততে ভূমভয মযভা একতয 

উতেখ কতয ভূমভয তপমর [ক্ষভৌজায নাভ, খমতয়ান নম্বয (মএ, আযএ, মফএ ও ক্ষচৌদ্দী), দাগ নম্বয (মএ, আযএ, 

মফএ ও ক্ষচৌদ্দী)] সুমনমদ েষ্টবাতফ উতেখ কযতত তফ;  

 

১৮.৯ ম্পামদত ইজাযা চুমক্তয তযাময়ত ছায়ামরম ইজাযা চুমক্ত ম্পাদতনয ১ (এক) ভাতয ভতধ্য ংরগ্নী প্রধান প্রতকৌরী, 

ড়ক ও জনথ অমধদপ্তয এফং ভন্ত্রণারয় ফযাফয ক্ষপ্রযণ কযতত তফ।  

 

১৮.১০ ইজাযা গ্রীতা সম উরেরে ভূধভ ইজাযা গ্রে করযরেন িায ফাধরয অন্য সকান কারজ এ ভূধভ ব্যফায কযরি াযরফন না। 

কযরর ইজাযা সকান প্রকায কাযে দ িারনা ব্যধিরযরক ফাধির কযা রফ এফং প্রদত্ত এককারীন ধপ ও ফাৎধযক ধপ যকারযয 

অনুকূরর ফারজয়াপ্ত রফ। এরেরে ইজাযা গ্রীিা ভূধভ উন্নয়ন ফাফদ সম অথ ি ব্যয় করযরেন িায ধফযীরি সকান প্রকায দাফী 

কযরি াযরফন না; 
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১৮.১১ ইজাযাকৃত ভূধভ অয ক্ষকান ব্যমক্ত/প্রমতষ্ঠান/কর্তেতক্ষয অনুকূরর াফ রীজ প্রদান ফা ব্যফস্থানা স্তান্তয কযা মারফ না। ফন্ধক 

সযরে ক্ষকান প্রকায আধথ িক সুমফধা গ্রে কযা মারফ না। কযরর ইজাযা সকান প্রকায কাযে দ িারনা ব্যধিরযরক ফাধির কযা রফ 

এফং প্রদত্ত এককারীন ধপ ও ফাৎধযক ধপ যকারযয অনুকূরর ফারজয়াপ্ত  রফ;   

 

১৮.১২ ইজাযা গ্রীতাসক সম উরেরে ভূধভ ইজাযা প্রদান কযা রয়রে  িায ফাধরয অননুরভাধদিবারফ সকান েনন, বযাট, বৃে ধনধন, 

স্থানা ধনভ িাে ফা ধযরফ ধফনিকাযী সকান কভ িকাণ্ড ধযচারনা কযরি াযরফ না।  কযরর ইজাযা সকান প্রকায কাযে দ িারনা 

ব্যধিরযরক  ইজাযা ফাধির কযা রফ এফং প্রদত্ত এককারীন ধপ ও ফাৎধযক ধপ যকারযয অনুকূরর ফারজয়াপ্ত  রফ। এরেরে 

েধিয ধযভাে ফারজয়াপ্ত অরথ িয অধধক রর Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুমায়ী 

আদায় কযা রফ; 

 

১৮.১৩ ইজাযাকৃি ভূধভ ভাড়ক ংস্কায, সভযাভি ও ংযেে এফং ম্প্রাযে ও উন্নয়রনয স্বারথ ি ড়ক ও জনথ অধধদপ্তয 

াভধয়কবারফ ব্যফায কযরি াযরফ ফা ইজাযাকৃি ভূধভয ব্যফায ফন্ধ যােরি াযরফ ; 

 

১৮.১৪ কর্তিে ইজাযাকৃি ভূধভ  ফা ভূধভয স্থানা সম সকান ভয় সম সকান প্ররয়াজরন ধযদ িন কযরি াযরফন; 

 

১৮.১৫ ইজাযকৃি ভূধভরি এভন সকান কভ িকাণ্ড কযা মারফ না মারি প্রাকৃধিক নদী, োর, নারা, ধফর, াওয, ফাওয ইিযাধদয াধন 

প্রফার প্রধিফন্ধকিায সৃধি য়; 

 

১৮.১৬ িরভান আোযায ণভয়াদ ণল য়ায ন্যযনিভ ৪ (িায) ভা পূণফ য আোযা গ্রীিারক আোযা নফায়রনয েন্য অরফদন কযরি 

রফ। ন্যথায় নতুন করয আোযা প্রদারনয প্রমক্রয়া শুরু কযা রফ। নফায়ন মপ পূফ যিন আোযা মপ’য ১০% মিমযি ারয 

মযরাধ কযরি রফ;     
 

১৮.১৭ ইজাযাকৃি ভূধভ ভাড়ক ংস্কায, সভযাভি ও ংযেে এফং ম্প্রাযে ও উন্নয়রন স ভরয় প্ররয়াজন না থাকররই শুধু 

নফায়রনয আরফদন মফতফচনা ও প্রমিয়া কযা মাতফ।  

 

১৮.১৮  আোযায িরভান ণভয়াদ ণল য়ায ন্যযনিভ ১ (এক) ভা পূরফ য পুনঃআোযায কাম যক্রভ ণল কযা রফ; 

 

ধ্যায়-৮: চুধি নুরভাদনকাযী ও নফায়নকাযী কর্তডক্ষ 

 

ক্রমভক 

নং 

ধফলয় নুরভাদনকাযী কর্তডক্ষ নফায়নকাযী কর্তডক্ষ 

১ উন্নয়নমূরক কারজ ভূধভ ব্যফারযয 

নুভধত প্রদান 

ড়ক মযফন  ভাড়ক মফবাগ প্ররমােয নয় 

২ বাস্কম য ও স্মৃধতস্তি স্থারনয নুভমি 

প্রদান 

ড়ক মযফন  ভাড়ক মফবাগ  প্ররমােয নয় 

৩ মাত্রী ছাউধন ধনভ ডারণ নুভমি প্রদান ড়ক মযফন  ভাড়ক মফবাগ প্ররমােয নয় 

 

৪ প্ররফথ (ফামনমেযক) ড়ক মযফন  ভাড়ক মফবাগ ড়ক মযফন  ভাড়ক মফবাগ 

৫ প্ররফথ (ণররার াম্প  মএনমে 

ণেন) 

ড়ক মযফন  ভাড়ক মফবাগ  ড়ক মযফন  ভাড়ক মফবাগ 

৬ ধফররফাড ড স্থান  ড়ক মযফন  ভাড়ক মফবাগ  ড়ক মযফন  ভাড়ক মফবাগ 

৭ ভৎস্য চাল 

 

ড়ক মযফন  ভাড়ক মফবাগ  ড়ক মযফন  ভাড়ক মফবাগ 

৯ াভামেক ফনায়ন 

 

ড়ক মযফন  ভাড়ক মফবাগ ড়ক মযফন  ভাড়ক মফবাগ 

১০ প্ররফথ (অফামক) প্রধান প্ররকৌরী, ে 

 

প্রধান প্ররকৌরী, ে 

 

১১ কৃধলকাজ প্রধান প্ররকৌরী, ে 

 

প্রধান প্ররকৌরী, ে 

 

১২ েযাকআয়াি য স্থান মিমযি প্রধান প্ররকৌরী, ে 

ংমিি ণোন 

মিমযি প্রধান প্ররকৌরী, ে 

ংমিি ণোন 
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১৯ অদায়কৃত এককারীন ও ফাৎধযক আজাযা ধপ ড়ক যক্ষণারফক্ষণ তধফর সফাড ড অআন ২০১৩ এয উরেশ্য পূযণকরে গঠিত 

‘ড়ক যক্ষণারফক্ষণ তধফর’ এ ধনধ ডাধযত থ ডবনধতক সকারড জভা প্রদান কযরত রফ। 

 

২০ আরিাপূরফ য ম্পামদি মুদয় আোযা এআ নীমিভারায ারথ াভঞ্জস্যপূে য য়া াররক্ষ ফরফৎ থাকরফ, িরফ আোযা মপ ফিযভান 

নীমিভারা নুমায়ী ংরামধি অকারয পূনঃমনধ যাযন কযরি রফ। যফিী নফায়রনয িামযখ রি এআ আোযা মপ কাম যকয রফ; 

 

২১ ড়ক ও জনথ ধধদপ্তয এয ভূধভ ব্যফস্থানা, ভাধরকানা ধনধিতকযণ এফং ধফধফধ ব্যফায ধফলরয় পূরফ ডকায কর অরদ, 

ধনরদ ড ফা নীধতভারা ফাধতরকযতঃ এ নীধতভারা জাযী কযা র। তরফ এ কর নীধতভারায অওতায় সম কর কাম ডক্রভ গ্রণ 

কযা রয়ধছর তা যফতী নফায়ন ভয় ম ডন্ত ফরফৎ থাকরফ। 

 

২২ যকায, সগরজট ধফজ্ঞধপ্তয ভাধরভ, ভয় ভয় এ নীধতভারা ংরাধন, ধযফতডন, ধযফধ ডন ও ধযভাজডন কযরত াযরফ।  


