বফববন্ন প্রকায জবয :যনার জবয:আংরযজগণ ১৭৭৪ রন প্রখ্যাত ভূরগারবফদ জজভস্ যনাররক উভারদরয ারবেয়ায জজনারযর বনরয়াগ করয
উভারদরয ভূবভ জবযরয দাবয়ত্ব জদন । জজভস্ য্মনাররক বাযতীয় জবযরয বতৃপুরুল বররফ অখ্যাবয়ত
কযা য়। বতবন ১৭৮০ রন Plan of the environs of the city of Dhaka প্রণয়ন করযন।
তঃয ফাংরা ও বফারযয ৮টি বফবারগয রনক গুররা গুরুত্বপূণ ে স্থারনয Index Map ততবয করযন।
বিগরনারভবিকযার জবয:
১৮০২ রন বভঃ উআবরয়াভ ল্যাম্বটন এয জনতৃরত্ব ভগ্র বাযরত বিগরনারভবিকযার জবয শুরু য়। ববফষ্যরত ভগ্র
বাযরত মারত ঠিক ও বনর্ভের নক্সা প্রস্তত কযা মায় জ ররযয বফববন্ন এরাকায় বজ,টি, বরায স্থানআ এ জবযরয
উরেশ্য বির। রযজবভরন ঠিক বির্ভজ ংকন করয বির্ভরজয ফাহু ব্যফায দ্বাযা একাবধক বির্ভজ ংকন ও
প্রবতস্থারনয ভাধ্যরভ উক্ত বজ,টি, বরায স্থাবত রয়বির ফরর এ জবযরক বিগরনারভবিকযার জবয ফরর।
থাকফাস্ত জবয:জবভদায ীভানা ংক্রান্ত বফরযাধ ভীভাংায জন্য জবভদাযযা ১৮৪৬ ার ম েন্ত থাকফাস্ত জবয নাভক জবয কাম ে
বযচারনা করযন।এয ভাধ্যরভ জবভদাযী এরাকায ীভা বনধ োযণ কযা য়। এ জবযর ভূ-ম্পবি ও গ্রাভগুররায
ীভানা পৃথক কযরনয ভাধ্যরভ বচবিত কযা য়।
এ জবযরয উয বববি করযআ যাজস্ব জবয ফা জযবববনউ ারবে বযচারনা কযা য়।
যাজস্ব জবয:থাকফাস্ত জবযর প্রাপ্ত তরেয উয বববি করয জবভদাযী এরাকায অয়তন বনণ েরয়য জন্য ১৮৪৭ ার জথরক ১৮৭৮
ার ম েন্ত এ জবয বযচারনা কযা য়। এ জবযরক প্রথভ তফজ্ঞাবনক জবয ফরা য়। কাযণ এ জবয দয
অবভনগণ দ্বাযা বযচাবরত য়। এ জবযরয ভাধ্যরভ ীভাফদ্ধ জবভদাযী এরাকায ফাআরযয ভূবভরক খা ভূবভ
বররফ বচবিত কযা য় এফং তা কাররক্টরযয ধীরন ন্যস্ত কযা য়। এ জবযর প্রারনয প্ররয়াজনীয় তে প্রস্তত
কযা য়।করন ের বভঃ বিত এয ধীরন এ জবয বযচাবরত য়।

খড়া জবয:থাকফাস্ত জবয ও যাজস্ব জবয বযচারনাকারর জমফ ভূবভ স্থায়ীবারফ ফরদাফস্ত কযা ত জগুররায জন্য খড়া
জবযরয প্রচরন বির। একআ ারথ জমফ এরাকায় স্থায়ীবারফ ফরদাফস্তকৃত ভূবভরত স্বত্ব বনরয় বফরযাধ বফদ্যভান
বির এফং থাকফাস্ত জবযরয নক্সা জমখারন বিরনা জফ এরাকায় খড়া জবয বযচাবরত ত ।
জকান বফরল উরেরশ্য থাকফাস্ত জবয ফা যাজস্ব জবযরয ং িাড়াও কখনও পৃথকবারফ এ জবয বযচাবরত
ত। খড়া জবযরয ১৬˝= ১ ভাআর জেরর ততবয ত। জবয কভীগণ বপল্ডবুক ব্যফায কযরতন। বপল্ডবুরক

বফববন্ন তোবদ বরবফদ্ধ কযরতন। জমভন-জতৌবজ নম্বয, ভাবররকয নাভ, দখরকাযী যায়রতয নাভ, তদঘ েয প্রস্থ,
জযিপর, ভাটিয ফণ েনা, উৎাবদত পররয ফণ েনা আতযাবদ।
কযাডাষ্ট্রার জবয:১৮৭৫ রন বিটি যকায ারবে অআন া করযন। বকন্ত ত্ত্ব বনধ োযরণয এ অআন মরথষ্ট না ওয়ায় ১৮৮৫ রন
ফ ে প্রথভ ফঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব অআন া কযা য়। ১৮৮৮ রন ভূবভ জযকড ে দপ্তয সৃবষ্ট কযা য় এফং কবরকাতায
অবরপুরয এয দয দপ্তয স্থান কযা য়। ১৮৮৮ রনআ ভূবভ জযকড ে দপ্তয ারবে ফ আবিয়ায ায়তায়
কক্সফাজায জজরায যামু থানায় বকরস্তায়ায জবয ও খবতয়ান প্রণয়রনয কাজ অযম্ভ য়। আা ১৮৯০ রন তযন্ত
পরবারফ ভাপ্ত য়। আাআ কযাডাষ্ট্রার জবয। এ পরতা ও ববজ্ঞতায অররারক চট্টগ্রাভ জজরায় ১৮৯০ রন
কযাডাষ্ট্রার ারবে (ব,এ) জবয শুরু য় এফং ১৮৯৮ রন পরতায রঙ্গ ভাপ্ত য়। এয য ভগ্র পূফ েফাংরায়
ব,এ জবয বযচাবরত য় এফং ১৯৪০ রন বদনাজপুয জজরায জবযরয ভধ্য বদরয় জল য়। উরেখ্য জম বৃিয
চট্টগ্রাভ ও বররট জজরা তখন অাভ প্ররদরয ন্ত:র্ভক্ত থাকায় এ ঞ্চরর ব,এ জবয বযচাবরত য়বন।
এ এ পূফ ে ংরাধনী জবয:দীঘ ে ৫০ ফিয ধরয ব এ জবয চরর। এ ভরয়য ভরধ্য জম কর এরাকায় প্রথভ জবয রয়রি; জকর ভূবভয
প্রকৃবত ও ভাবরকানায ব্যাক বযফতেন ঘরট। পরর নতুন জবযরয প্ররয়াজন নুভূত য়। এ নুভূবত জথরকআ ১৯৪০
রন বৃিয পবযদপুয ও ফারকযগঞ্জ জজরায় নতুন করয ংরাধনী জবয শুরু য়। আারক

আংরযবজ
Revisional Survey এয ংবযপ্ত নাভ R.S জবয ফরা য়। ১৯৩৯ জথরক ১৯৪৫ ন ম েন্ত বদ্বতীয়
বফশ্বযুদ্ধ ংঘটিত ওয়ায় এ জবয বকছুবদন ফন্ধ বির। ১৯৪৫ রন পবযদপুয জজরা এফং ১৯৫২ রন ফারকযগঞ্জ
জজরায ংরাধনী জবয জল য় এফং খবতয়ান চূড়ান্ত প্রকাবত য়। যফতীরত জবভদাযী হুকুভ দখর ও প্রজাস্বত্ব
অআন া ওয়ায় অয জকান জজরায় ংরাধনী জবয বযচাবরত য়বন।
এ,এ জবয:জদ বফবারগয য জবভদাযী হুকুভ দখর ও প্রজাস্বত্ব অআন ১৯৫০ রনয ১৬ জপব্রুয়াবয পূফ ে ফাংরায ারোরভরে া
য় এফং গবন েয জজনারযররয ম্মবত রারবয য ১৯৫১ রনয ১৬ জভ তাবযখ ঢাকা জগরজরট প্রকাবত য়। এ
অআরনয ভাধ্যরভ জবভদাযরদয বধর্ভক্ত ম্পবিয মূল্য বনধ োযণ করয যবতপূযণ প্রদারনয ভাধ্যরভ জবভদাযী
এরেটগুররা বধগ্রণ কযা য় এফং প্রজায নারভ খবতয়ান প্রণয়ন করয প্রজাস্বত্ব ফরফত কযা য়। এ
ারযনরকআ এ এ জবয ফরর।
এ,এ জবয ১৯৫৬ রনয ১৪ এবপ্রর শুরু য় এফং ১৯৬৩ রন জল য়। এ এ জবযরয খবতয়ান ভূবভ
জযকড ে ও জবয বধদপ্তয কতৃক
ে প্রণীত য়বন এফং আা জকান ভাঠ ম োরয়য রযজবভন জবয বির না। জজরা
প্রারনয কভেচাযীগণ জবভদাযরদয কাচাবযরত ফর িন জযবজোয জদরখ এ,এ খবতয়ান প্রণয়ন করযন।
এজন্য১৯৬৬ রন পুনযায় াযারদর ভূবভ জযকড ে ও জবয বধদপ্তয কতৃক
ে ংরাধনী জবয শুরু য়; মা এখনও
চরভান।
এ,এ যফতী ংরাধনী জবয:-

এ,এ জবয ভাঠ ম োরয়য রযজবভন জবয বির না। এ জবযরয মুখ্য উরেশ্য বির জবভদাযী এরেটগুররারক
বধগ্রণ কযা এফং দখরদায ভূবভ ভাবরকরদয যাবয যকারযয ধীরন বনরয় অা। জবভদাযরদয কািাবযরত
ফর িন জযবজোয জদরখ জজরা প্রারনয কভেচাযীগণ প্রজায নারভ খবতয়ান জখারর। কারজআ এয বফশুদ্ধতা বির
প্রশ্নবফদ্ধ। তাআ এ এ জবযরয য যআ অয একটি ংরাধনী জবয শুরু কয য়। ১৯৬৫-৬৬ ারর যাজাী
জজরায় ংরাধনী জবয শুরু য়। যফতীরত বৃিয ঢাকা, চট্টগ্রাভ, কুবষ্টয়া, াফনা ও ভয়ভনবং জজরায় এ
জবয বযচাবরত য়। বৃিয খুরনা, ফবযার, পবযদপুয, জনায়াখারী ও কুবভো জজরায় এ জবয এখনও চরভান।
বদয়াযা জবয কাম েক্রভ:ফাংরারদ নদীভাতৃক জদ। এ জদর প্রবতবনয়ত নদী বাঙ্গরনয পরর বফস্তীণ ে এরাকা নদী ফা াগয গরবে বফরীন রয়
মায়। অফায জকাথাও জকাথাও নতুন চয জজরগ ওরঠ। এফ নদী বাঙ্গন এরাকা জবয কযায জন্য ১৯৬৩ রন
একটি স্থায়ী বদয়াযা জরটররভে বপ স্থান কযা য়। দবযয়া ব্দটি রত বদয়াযা ব্দটি উৎবি রয়রি।
ভানগয জবয:ব এ, এ এ এফং অয এ এআ বতন প্রকায জবয িাড়াও ঢাকা ভানগযী এরাকার্ভক্ত জভৌজামুর বত ম্প্রবত
একটি বফরল জবযরয ভাধ্যরভ জভৌজা নক্সা ও স্বত্ববরব প্রস্তত রয়রি। আা ভানগযী জবয নারভ বযবচত। এআ
জবযটিও একটি ংরাধনী জবয । তরফ বধরযির্ভক্ত কর জভৌজায় কযাডাষ্ট্রার জবযরয ভাধ্যরভ বফববন্ন জেরর
নতুন জভৌজা ম্যা প্রস্তত কযা রয়রি বফধায় এরক কযাডাষ্ট্রার জবযও ফরা মায়। ভানগযী জবয শুধু ঢাকা
ভানগয এরাকায় বযচাবরত রয়রি।
জজানার জবয:১৯৮৪ ারর জজানার জবয প্রফতেন কযা য়। প্ররতযক জজরায় এয একটি স্থায়ী কাঠারভা যরয়রি। ফতেভারন ১৯টি
জজানার জরটররভে বপ অরি।
াফ েতয জজরামূরয জবয:১৯৮৪ ারর একটি ধ্যারদ জাযী করয এ ঞ্চরর জবয কাজ ারত জনয়া য় । বকন্ত উজাতীয় রন্তারলয
কাযরণ যকায জবয কাম েক্রভ ফন্ধ করয জদয়। তাআ উক্ত এরাকায় জবয কাজ ফাস্তফায়ন য়বন।

