গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ভূিম ম ণালয়
শাখা নং-১৫
নং-ভূঃমঃশাঃ-১৫ (ভূঃসঃেবাঃ)২৩১/৮৮/৪১২

তািরখ:

২৩/৫/৮৯ ইং
৯/২/৯৬ বাং

আেদশ
ভূিম আপীল বাড অধ ােদশ, ১৯৮৯ (অধ ােদশ নং ২) এর ৫ ধারায় অিপত
সােপে
(১)

ভূিম আপীল বােডর িনকট িনে া

কায াবলী স

বাড িন িলিখত িবষেয় িনধািরত সময়সীমার মেধ

কিমশনারগেণর রায়/িস া
আইনানু গ িন

ি

(ক) ভূিম সং া

এর িব ে

াদেনর দািয়

মতাবেল, সরকােরর তদারকী ও িনয় ণ

অপণ করা হইলঃ

জলা (কােল র)/অিতির

আইন ও িবিধ মাতােবক উপযু

জলা

শাসক (রাজ ) ও িবভাগীয়

ে আপীল/পুনঃিবেবচনার আেবদনসমূেহর

কিরেবনঃমামলা;

(খ) নামজারী ও খািরজ মামলা;
(গ) পিরত

, অিপত ও িবিনময় স

(ঘ) সায়রাত ও জলমহাল সং া
(ঙ) ভূিম রকড স

ি

িবষয়ক মামলা;

মামলা;

িকত মামলা;

(চ) ভূিম উ য়ন কর, সািটিফেকট মামলা;
(ছ) ওয়াকফ/ দেবা র স
(জ) খাসজিম বে াব

ি

সং া

সং া

মামলা;

মামলা।

(২) সুিনিদ অিভেযােগর িভি েত

িবেশষ বাড ও িবভাগীয় পযােয় িবেবচনাধীন উপেরর িবষয় িল স

িতেবদেনর আেদশ িদেত পািরেবন এবং িবেশষ এবং উপযু

ে

েক তদ

নিথ তলব কিরয়া িবেবচনাপূবক যথাযথ িস া

হণ

কিরেত পািরেবন।
(৩) উপেরা
(ক)

িবষয়ািদ ছাড়াও বাড িন িলিখত দািয়

বােডর সকল সং াপন ও িহসাব স

(খ) সরকার কতৃ ক সমেয় সমেয় ন
(৪)

বাড ভূিম সং া

(৫) উপেরা

িকত সাধারণ

অন ান দািয়

আইন ও িবিধ স

পালন কিরেবন ও

শাসন;
নানী।

েক সরকার কতৃ ক

িরত িবষয়ািদেত ম ব ও পরামশ

দান কিরেবন।

সকল কাযাবলী সরকার কতৃ ক গৃ হীত ও জারীকৃত আইন, িবিধ, িবধান নীিতমালা ও আেদশ অনু যায়ী

পিরচািলত হইেব।
(৬) এই আেদশ অিবলে কাযকর হইেব এবং ইিতপূেব জারীকৃত এতদসং া

সকল আেদশ বািতল বিলয়া গণ হইেব।
া/- এম, মাকাে ল হক
২৩/৫/৮৯ ইং
সিচব
ভূিম ম ণালয়

নং-ভূঃমঃশাঃ-১৫ (ভূঃসঃেবাঃ)২৩১/৮৮/৪১২

অনু িলিপ

তািরখ:

২৩/৫/৮৯ ইং
৯/২/৯৬ বাং

রণ করা হইল:

১। মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ।
২। রা পিতর মুখ সিচব, রা পিতর সিচবালয়।
৩। সিচব/ভার া
৪।

অিতির

সিচব .............................................................................................ম ণালয়/িবভাগ।

চয়ারম ান, ভূিম আপীল বাড।

৫। মাহা-পিরচালক, ভূিম রকড ও জিরপ অিধদ র, তজগাও, ঢাকা।
৬। ভূিম সং ার কিমশনার ও চয়ারম ান, ভূিম সং ার বাড।
৭। িবভাগীয় কিমশনার ..............................................(সকল)
৮। অিতির

জলা

শাসক (রাজ /ভূিম অিধ হণ) ................................. (সকল)।

৯। ম ণালেয়র সকল কমকতা।
১০। ত াবধায়ক, বাংলােদশ সরকারী মু ণালয়, তজগাঁও, ঢাকা-পরবতী গেজেট

কাশনার জন অনু েরাধ করা হইল।
া/- সয়দ আসগার আলী
২৩/৫/৮৯ ইং
উপ-সিচব
ভূিম ম ণালয়।

