
 
 
 

 

ফাাংরাদদ ুপ্রীভ ক ার্ট 

াাআদ ার্ট বফবাগ 

(বফদল াঅবদ াবধদেÎ) 

বযর্ ববর্ন নাং- ৭৭৩০/ ২০১৯ 

          কভা.াআ ফার কাদন ও ৫২ (ফায়ান্ন) ানযানয 

                                                                        ................ দযখাস্ত াযীগণ 

ফনাভ 

                                      গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ য াদযয দে স্থানীয় য ায 

বফবাদগয বিফ, স্থানীয় য ায উন্নয়ন ও ভফায় 

ভন্ত্রনারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢা া এফাং ৫ (াাঁি) 

ানযানয  

                                                                         ....................প্রবতেগণ  

                                               

                                       াযাডদবাদ র্ কভা. ভাফুফ বপ   

                                                                         .........দযখাস্ত াযীগণ দে  

                                      ক উ াবজয য় না 

                                                                          ........... প্রবতেগণ দে 

                         উবস্থত 

বফিাযবত জনাফ কগাবফন্দ িন্দ্র ঠা ুয  

                           এফাং 

বফিাযবত জনাফ কভাাম্মদ উল্লা 

শুনাবনয তাবযখাঃ ১৩.০৮.২০২০,১৭.০৮.২০২০  
 

যামাঃ ১৮.০৮.২০২০ 

বফিাযবত কভাাম্মদ উল্লা: 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদদয াংবফধাদনয ১০২ ানদুেদদয াঅওতায় াঅদফদদনয 

বববিদত এাআ াঅদারত ১৫.০৭.২০১৯ তাবযদখ বনম্নবরবখত দতট রুর বনব জাবয  দয: 

"স্থানীয় য ায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রনারয় (াংদমাজন-০৫)  তৃট  স্মায  

নাং-এভএপ (াঅাআবড) নাং-এভএপ (াঅাআবড)- IV/াআউ(বজ)-৪/৮২ (খণ্ড-১৮)/১২ তাবযখাঃ 

১৮.০১. ১৯৮৩ এফাং াথট ভন্ত্রনারয় (াংদমাজন-এাআি) এফাং বয ল্পনা ও কভদভা নাং- 

কৌয-১/এভ৩/৯৩/৯০ তাবযখাঃ ১২.০২. ১৯৯৪ ভূদর জাবয ৃত কভদভাদযন্ডাভ রঙ্ঘন  দয ৫ 



 
 
 

 

(াাঁি) ফছয িা বযয কভয়াদ কল ওয়ায তাবযখ কথদ  দযখাস্ত াযীগণদ  বদর ন কেড 

প্রদাদনয কেদে প্রবতেগদণয বনবিয়তা ক ন াঅাআনগত  তৃটত্ব ফববূটত এফাং াঅাআনত 

া ামট য ভদভট কঘাবলত দফ না এফাং ঢা া দবেণ ববর্  দটাদযদনয  ভটিাযীদদয াদথ 

াভঞ্জয কযদখ দযখাস্ত াযীদদয িা ুযী ৫(াাঁি) ফছয নূট ওয়ায তাবযদখ তাদদয 

বদর ন কেড প্রদান  যদত প্রবতেগণদ  ক ন বনদদট কদওয়া উবিত নয় এফাং/াথফা 

ক ন এাআ াঅদারত মথামথ ও উমুক্ত ভদন  দয এাআ ধযদনয ায াঅযও াঅদদ ফা 

াঅদদভূ জাযী  যদফ না তায  াযণ দটাদনায জনয এাআ রুর বনববর্ জাবয  যা য়।"          

রুর বনষ্পবিয জনয প্রকয়াজনীয় ঘর্নাফরী াংদেদ বনদি ফণটনা  যা াআরাঃ  

ববর্নায নাং ১-১২ এফাং ১৪-৫৩ ক  ফূটফতটী াবফবক্ত ঢা া ববর্  দটাদযদনয 

াধীদন বনম্ন ভান  াযী- াভ-র্াাআবস্ট দদ ২৫.০৮.১৯৮৩ কথদ  ১৫.১২.১৯৯০ মটন্ত 

বফববন্ন তাবযদখ বনদয়াগ কদয়া য়। তদনুাদয, তাযা ২৫.০৮.১৯৮৩ কথদ  ২০.১২.১৯৯০ 

এয ভদধয তাদদয বনজ বনজ িা ুযীদত কমাগদান  দযন। ববর্নায নাং-১৩ ক  খরুনা ববর্ 

 দটাদযদনয াধীদন বনম্ন ভান  াযী- াভ-র্াাআবস্ট দদ ১৩.০২.১৯৯৫ তাবযদখ বনকয়াগ 

কদওয়া য় এফাং বতবন এ াআ তাবযদখ তায িা ুযীদত কমাগদান  দযন এফাং যফতটী ার 

১৭.০২.২০০২ তাবযদখ বতবন ফূটফতটী াবফবক্ত ঢা া ববর্  দটাদযদন ফদবর ন। 

এ াআবাদফ, ০৩.০৩.১৯৯৬ তাবযদখয াবপ াঅদদদ দযখাস্ত াযী নাং ১৪-২৫ ক  াবফবক্ত 

ঢা া ববর্  দটাদযদন বনম্ন ভান  াযী- াভ-র্াাআবদস্টয ানরুূ দদ বনকয়াগ কদওয়া 

কয়বছর। তদনুাদয, তাযা ০৪.০৩.১৯৯৬ কথদ  ১৮.০৪.১৯৯৬ মটন্ত বফববন্ন তাবযদখ 

তাদদয িা ুযীদত কমাগদান  দযন। ববর্নায নাং-২৬ ক  ঢা া ববর্  দটাদযদনয াধীদন 

বনম্ন ভান  াযী- াভ-র্াাআবস্ট দদ ২৫.০৫.২০০৫ এ বনকয়াগ কদওয়া কয়বছর বতবন 

দযয বদন ২৬.০৫.২০০৫ তাবযদখ বতবন িা ুযীদত কমাগদান  দযন। এ াআবাদফ, 

১২.০৬.২০০৬ তাবযদখয াবপ াঅদদদয ভাধযদভ দযখাস্ত াযী নাং ২৭-৫১ াবফবক্ত ঢা া 

ববর্  দটাদযদন বনম্ন ভান  াযী- াভ-র্াাআবস্ট দদ বনমুক্ত কয়বছদরন এফাং তদনুাদয, 

তাযা ১৮.০৬.২০০৬ এ তাদদয িা ুযীকত কমাগদান  দযবছদরন। দযখাস্ত াযী নাং ৫২ এফাং 

৫৩ ক  াবফবক্ত ঢা া ববর্  দটাদযদনয াধীদন বনম্ন বফবাদগয  াযী- াভ-র্াাআবস্ট 

দদ ০৫.০১.২০০৯ এ বনকয়াগ কদওয়া কয়বছর। তদনুাদয, তাযা মথাক্রদভ ০৬.০১.২০০৯ 

এফাং ২৫.০১.২০০৯ তাবযদখ তাদদয িা ুযীকত কমাগদান  দযবছদরন। দযখাস্ত াযীগণ 

তাদদয কমাগদাদনয য কথদ  াংবিষ্ট  তৃটদেয াতযন্ত ন্তুবষ্টয াদথ স্ব স্ব দদ িা ুযী 

 যদছন। াআবতভদধয, ৩১.১২.২০১৪ তাবযদখ দযখাস্ত াযী নাং ৫ তায িা ুযী কথদ  াফয 



 
 
 

 

বনকয়কছন। ফূটফতটী াথট ও বয ল্পনা ভন্ত্রনারয় াবপ স্মায বরব নাং এভএপ (াঅাআবড)-

িতুথট/াআউ (বজ)-৪/৮২ (ার্ট-াঅাআ)/১২ তাবযখ ১৮.০১.১৯৮৩ ভূদর কস্টদনাোপায,  র্াাআবস্ট, 

ক ন  াযী (াআউবডএ), ফাদজর্ যীে  এফাং কয ডট ব াযদদয (এরবডএ) তাদদয 

বনজ দদ নযূনতভ ৫ (াাঁি) ফছদযয াববট ভাপ্ত াদদে বদর ন কেড প্রদাদনয 

বদ্ধান্ত কনয়। বতন ফা এয  ভাংখয  জদনয ভদধয কথদ  এ জনদ  বদর ন কেড কদওয়া 

দফ। স্থানীয় য ায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় ১২.০২.১৯৯৪ তাবযদখয স্মায ভূদর 

বিপ এবিব উবর্ব াবপায, ঢা া ববর্  দটাদযনদ  ফূটফতটী ঢা া ববর্  দটাদযদনয 

াংবিষ্ট  ভটীদদয বদর ন কেড প্রদাদনয জনয ১৮.০১.১৯৮৩ তাবযদখয জাবয  যা াবপ 

কভদভা ফাস্তফায়কনয জনয প্রকয়াজনীয় দদে েদণয বনদদট প্রদান  দয। দূফটাক্ত 

১৮.০১.১৯৮৩ এফাং ১২.০২.১৯৯৪ তাবযদখয াবপ কভদভা ানুাদয, ববর্নাযগণ তাদদয 

বনজ দদ াাঁি ফছদযয িা ুযী ম্পন্ন  যায য বদর ন কেড াওয়ায াবধ াযী বছদরন 

তদফ দুবটাগযক্রদভ, দযখাস্ত াযীগণদ  াঅজ মটন্ত বদর ন কেড কদওয়া য় বন। দূফটাক্ত 

১৮.০১. ১৯৯৩ এফাং ১২.০২.১৯৯৪ তাবযদখয দুবর্ াবপ কভদভাদযন্ডাভ ানুাদয ফূটফতটী 

ঢা া ববর্  দটাদযন ২৩.১২.২০০৩ তাবযদখয কভদভা নাং ৯২৪-এয ভাধযদভ ৫৮ (াঅর্ান্ন) 

 ভটিাযীদদয বদর ন কেড ভঞু্জয  দযবছর তদফ দুবটাগযক্রদভ, দযখাস্ত াযীগণদ  এখনও 

বদর ন কেড কদওয়া য়বন। ২০১২ াদর ঢা া ববর্  যদাদযনদ  ঢা া দবেণ ববর্ 

 দটাদযন ও ঢা া উিয ববর্  যদাদযন বাগ  যা য়। ঢা া দবেণ ববর্  দটাদযন 

০৬.০১. ২০১৫ তাবযদখয াবপ কভদভা নাং ৪৬.২০৭.০০০. ০৩.১৩৭৫.২০১২/১১ এয 

াধীদন তায ৫৭ (াতান্ন)  ভটীদদয তাদদয বনজ দদ াাঁি ফছদযয িা ুযী কল ওয়ায 

তাবযখ কথদ  বদর ন কেড প্রদান  দযদছ। দুবটাগযক্রদভ, ১৮.০১.১৯৯৩ এফাং 

১২.০২.১৯৯৪ তাবযদখয উবল্লবখত দুবর্ াবপদয স্মায বরব ানুযণ  দয ফতটভাদন ঢা া 

উিয ববর্  দটাদযদনয াধীদন  ভটযত দযখাস্ত াযীগণদ  বদর ন কেড ভঞু্জয  যা 

য়বন (এযদয "বডএনবব" বাদফ উদল্লবখত)।  

০৬.০১.২০১৫ তাবযদখয কভদভা কথদ  কদখা মায় কম, ফতটভান দযখাস্ত াযী নাং-১৪-

২৫ এয ভত বনম্ন ভান  যী- াভ-র্াাআবস্ট দদ এ াআ বনদয়াগদেয াধীদন বনকয়াগপ্রাপ্ত 

ঢা া দবেণ ববর্  দটাদযদনয াধীদন  ভটযত িবি জন  ভটিাযী বূতাদেবাদফ 

বদর ন কেড প্রাপ্ত ন তদফ দুবটাগযক্রদভ, কফবযবাগ দযখাস্ত াযীগণদ  াঅজ মটন্ত 

বদর ন কেড কদওয়া য়বন। ুতযাাং, এবর্ স্পষ্ট কম দযখাস্ত াযীগণ গুরুতযবাদফ 

বফলদভযয ব ায এফাং তাযা বদর ন কেড াওয়া কথদ  ফবিত কয়কছন। দযখাস্ত াযীগণ 



 
 
 

 

১৮.০১.১৯৮৩ এফাং ১২.০২.১৯৯৪ তাবযদখয াবপ কভদভায দয বদর ন কেড প্রদাদনয 

জনয প্রবতেগণদ  ানদুযাধ  দয ে প্রদান  দযবছদরন তদফ প্রবতেগণ এদত ক ান 

ভদনাদমাগ কদয়বন। কল াফবধ, ১৫.০৪.২০১৯ তাবযদখ দযখাস্ত াযীগণ তাদদয বফজ্ঞ 

াযাডদবাদ দর্য ভাধযদভ নযায়বফিাদযয দাবফদত কনাবর্ বদকয়বছদরন ব ন্তু প্রবতেগণ তাদদয 

প্রায বদর ন কেড কদওয়ায জনয ক ানও দকে কননবন এফাং াস্বাবাবফ বাদফ নীযফ 

কথদ দছন। 

শুরুদতাআ জনাফ ভাফুফ বপ , বফজ্ঞ াযাডদবাদ র্ দযখাস্ত াযীগদণয দে বনদফদন 

 দযন কম,  র দযখাস্ত াযীগণ াদন  াঅদগাআ াাঁি ফছদযয াববট কল  দযদছন এফাং 

তাযা ১৮.০১.১৯৮৩ এফাং ১২.০২.১৯৯৪ তাবযদখয য াযী বদ্ধাদন্তয দয বদর ন 

কেড াওয়ায কমাগয তদফ প্রবতেগণ এ ফযাাদয ক ান দদে েণ  দযনবন এফাং তাাআ, 

বদর ন কেড প্রদাদনয কেদে প্রবতেগদণয বনবিয়তা াঅাআনী  তৃটত্ব ফববূটত ভদভট 

কঘালণাদমাগয এফাং এদত ক ান াঅাআবন প্রবাফ কনাআ। 

বফজ্ঞ াযাডদবাদ র্ াঅযও বনদফদন  দযন কম, ফূটফতটী ঢা া ববর্  দটাদযন 

২৩.১২.২০০৩ তাবযদখয াবপ কভদভা ানুাদয ১৮.০১.১৯৮৩ এফাং ১২.০২.১৯৯৪ 

তাবযদখয য াযী বদ্ধাদন্তয দয ানয ব ছু  ভটিাযীদ  বদর ন কেড প্রদান  দযবছর, 

তদফ এখন মটন্ত কযদন্ডণ্টগণ দযখাস্ত াযীগণদ  বদর ন কেড প্রদান  দযবন এফাং 

দযখাস্ত াযীগণদ  বদরদ ন কেড প্রদাদনয জনয প্রবতেগণদ  এ বর্ বনদদট কদওয়া 

উবিত বছর। 

বফজ্ঞ াযাডদবাদ র্ এযয বনদফদন  দযন কম, ১৮.০১.১৯৯৩ এফাং ১২.০২.১৯৯৪ 

তাবযদখয উবল্লবখত কভদভা ানুাদয, ঢা া দবেণ ববর্  দটাদযন ০৬.০১.২০১৫ তাবযদখয 

াবপ কভদভায ভাধযদভ এ াআ বনকয়াগদে দযখাস্ত াযীগদণয াদথ বনমুক্ত ব ছু  ভটিাযীদ  

বদর ন কেড ভঞু্জয  দযদছ ব ন্তু প্রবতেগণ দযখাস্ত াযীগণদ  বদর ন কেড প্রদান 

 দযবন এফাং এাআ বফলকয় প্রবতেগণ নীযফতা ারন  দযদছ মা াঅাআনী  তৃটত্ব ফববূটত এফাং 

াঅাআবন প্রবাফীন ভদভট কঘালণা  যা উবিত । 

বফজ্ঞ াযাডদবাদ র্ াঅযও বনদফদন  দযন কম, দযখাস্ত াযীকদয বদরন কেড না 

কদওয়ায কেদে প্রবতেগদণয বনবিয়তা াতযন্ত োতভূর  াাাব বফলভযভূর  এফাং 

 র কমাগয দযখাস্ত াযীগণদ  বদর ন কেড প্রদাদনয জনয প্রবতেগণদ  বনদদট 

কদওয়া উবিত। 



 
 
 

 

বফজ্ঞ াযাডদবাদ র্ ফটকদল ফদরন কম, প্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ াংবফধাদনয ২৭, ২৯ 

এফাং ৩১ ানদুেদ ানমুায়ী দযখাস্ত াযীগদণয াদথ ভান াঅিযণ  যা এফাং াঅাআদনয 

ভান ুযো াওয়ায কভৌবর  াবধ ায যকয়কছ, তদফ এাআ কেদে, প্রবতেগণ য াদযয 

বদ্ধান্তদ  াভানয  দয দযখাস্ত াযীগণদ  তাদদয প্রায াঅাআনী াবধ ায বদর ন কেড 

কথদ  ফবিত  দযদছন এফাং তাাআ, প্রবতেগদণয বনবিয়তা াঅাআনী  তৃটত্ব ফববূটত এফাং 

াঅাআনী প্রবাফীন ভদভট কঘালণা  যা উবিত। ক উ রুদরয বফদযাবধতা  যায জনয াঅদারদত 

উবস্থত কনাআ। াঅভযা কয দডট থা া তথযাবদ মটাদরািনা  দযবছ এফাং দযখাস্ত াযীগদণয 

জনয বফজ্ঞ াযাডদবাদ দর্য ফক্তফয বফদফিনা  দযবছ। 

কদখা মাদে কম, তৎ ারীন ঢা া ববর্  দটাদযদন বনমুক্ত  র দযখাস্ত াযীগণ 

২৫.০৮.১৯৮৩ কথদ  ১৫.০১.২০০৯ তাবযদখয ভদধয বনম্ন ভান  াযী- াভ-র্াাআবস্ট দদ 

বনকয়াগ ককয়কছন। ফতটভাদন শুধভুাে ৫ নাং দযখাস্ত াযী ফযতীত  র দযখাস্ত াযীগণ 

৩১.১২.২০১৪ তাবযদখ িা বয কথদ  াফয েণ  দযদছন, বতবন বডএনবব-কত  ভটযত 

াঅদছন। াঅযও কদখা মায় কম, াথট ও বয ল্পনা ভন্ত্রণারয় ১৮.০১.১৯৮৩ তাবযদখয কভদভা 

ানুাদয কস্টদনাোপায, র্াাআবষ্ট, াখা  াযী, ফাদজর্ যীে  এফাং কয ডট যে দ  

তাদদয বনজ বনজ দদ নযূনতভ ৫ (াাঁি) ফছদযয াববট ভাবপ্ত াদদে বদর ন কেড 

কদওয়ায বদ্ধান্ত বনকয়কছ। বদর ন কেডবর্ তাদদয কজযষ্ঠতা ানমুামী প্রবত বতন ফা 

 ভাংখয   ভটীদদয ভদধয এ জনদ  কদওয়া দফ। ১৮.০১.১৯৮৩ এফাং ১২.০২.১৯৯৪ 

তাবযদখয য াদযয বদ্ধাদন্তয দয, স্থানীয় য ায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় ঢা া 

ববর্  দটাদযদনয প্রধান বনফটাী  ভট তটাদ   দটাদযদনয কমাগয  ভটীদদয ফাছাাআ কেড 

প্রদাদনয বনদদট কদয়। 

য াদযয বদ্ধাদন্তয দয, ফূটফতটী ঢা া ববর্  দটাদযন ২৩.১২.২০০৩ তাবযদখয 

াবপ কভদভা নাং ৯২৪ এয ভাধযদভ তায ১৫ (দনয)  ভটিাযীদ  বদর ন কেড প্রদান 

 দযবছর, মাযা াংবিষ্ট ভকয় াখা  াযী, উচ্চ ভান  াযী- াভ-বাফ বনবযে , বনম্ন 

ভান  াযী- াভ-র্াাআবস্ট বদদফ  ভটযত বছর। কয দডট থা া তথযাবদ কথদ  কদখা মায় 

কম,  র দযখাস্ত াযীগণ বনজ বনজ দদ াাঁি ফছদযয িা ুযী ম্পণূট  যায দয কথদ াআ 

বদর ন কেড াওয়ায াবধ াযী বছদরন, তদফ প্রবতেগণদ  ফাযফায ানদুযাধ ও 

উস্থান  যা দেও  তাযা দযখাস্ত াযীগণদ  বদর ন কেড প্রদান  দযবন মা  যায 

জনয তাযা াঅাআনত ফাধয বছর। াঅযও কদখা মায় কম, ঢা া দবেণ ববর্  দটাদযন তায 

 ভটীকদয বদর ন কেড প্রদান  দযদছ তদফ দযখাস্ত াযীগণ তাদদয বদর ন কেড 



 
 
 

 

াওয়া কথদ  ফবিত কয়কছ মবদও তাযা দীঘট ার াঅদগ াাঁি ফছদযয িা ুযী কদল এবর্ 

াওয়ায কমাগয বছর। 

ুতযাাং, দযখাস্ত াযীগণ তাদদয বদর ন কেদডয াঅাআনী াবধ ায এফাং তাদদয 

কভৌবর  াবধ ায াওয়া কথদ  ফবিত দয়দছ এফাং তাদদয াঅাআদনয ভান াবধ ায কদওয়া 

য়বন। এাআ জাতীয় ঘর্না ও বযবস্থবতদত াঅভযা াঅাআন ানমুামী কমাগয দযখাস্ত াযীগদণয 

বদর ন কেড প্রদান জনয প্রবতেগদণয প্রবত এ বর্ বনদদট জাবয  যা প্রকয়াজন ফদর 

ভদন  বয। দুযা বফলয়বর্ মটাদরািনা  দয াঅভযা এাআ রুদরয াযফতটা খাুঁদজ াাআ। 

পরস্বরূ, রুরবর্ িড়ূান্ত  যা াআর। এতদ্বাযা, প্রবতেগণদ  এাআ যাকয়য ানবুরব 

প্রাবপ্তয তাবযখ কথদ  ৩০ (বে) বদদনয ভদধয কমাগয দযখাস্ত াযীগণদ  বদর ন কেড 

প্রদাদনয বনদদট কদওয়া র। 

বফিাযবত কগাবফন্দ িন্দ্র ঠা ুয। াঅবভ এ ভত 

                     দায়ফজটন বফফৃবত (DISCLAIMER) 

শুধভুাে ভাভরায দুাআ দেয এফাং জনাধাযদণয কফাঝায ুবফধাদথট ‘াঅভায বালা’ 

পর্ওয়যায ফযফায  দয ফাাংরায় এাআ যায়বর্ ানফুাদ  যা দয়দছ। ফাাংরায় ানবূদত এ 

যায়দ  ানয ক ানও উদেদয ফযফায  যা মাদফ না। ফযফাবয  ও য াবয  াদজ শুধভুাে 

ভাননীয় াঅদারদতয প্র াবত াআাংদযবজ যায়বর্দ  মথাথট ফদর গণয  যা দফ এফাং যায় 

ফাস্তফায়দনয জনয াআাংদযবজ বালায় প্রদি যায়বর্দ াআ ানুযণ  যদত দফ। 

              

                 


