
 খতিয়ান কী ? 

ম ৌজা তিতিক এক বা একাতিক িূত   াতিককর িূ-সম্পতির তববরন সহ মে িূত  মরকর্ড  জতরপকাকি প্রস্তুি করা হয় িাকক খতিয়ান বকি। 

তস,এস মরকর্ড  কী ? 

তস,এস হি কযার্াস্টাি সাকিড । আ াকির মিকে মজিা তিতিক প্রথ  মে নক্সা ও িূত  মরকর্ড  প্রস্তুি করা হয় িাকক তস,এস মরকর্ড  বিা হয়। 

এস,এ খতিয়ান কী ? 

সরকার কিতড ক ১৯৫০ সকন জত িাতর অতিগ্রহন ও প্রজাস্বত্ব আইন জাতর করার পর মে খতিয়ান প্রস্তুি করা হয় িাকক এস,এ খতিয়ান বিা 

হয়।   

না জারী কী ? 

উিরাতিকারবা ক্রয় সূকে বা অনয মকান প্রতক্রয়ায় মকান জত কি মকউ নিুন  াতিক হকি  িারনা  খতিয়ানিূক্ত করার প্রতক্রয়াকক না জারী 

বকি। 

জ া খাতরজ কী ? 

জ াখাতরজ অথড মেৌথ জ া তবিক্ত ককর আিািা ককর নিুন খতিয়ান সততি করা। প্রজারককান মজাকির মকান জত  হস্তান্তর বা বন্টকনর কারকন 

 ূি খতিয়ান মথকক তকছু জত তনকয় নুিন মজাি বা খতিয়ান মখািাকক জ া খাতরজ বিা হয়। 

পর্ড া কী ? 

িূত জতরপকাকি প্রস্তুিকত ি খসরা খতিয়ান মে অনুতিতপ িসতিক বা সিযায়কনর পূকবডিূত   াতিককর তনকট তবতি করা হয় িাকক  াঠ পর্ড া বকি। 

রাজস্ব অতিসার কিতড কপর্ড া সিযাতয়ি বা িসতিক হওয়ার পর আপতি এবং আতপি মোনাতনর মেকে খতিয়ানরু্রান্তিাকব প্রকাতেি হওয়ার পর 

ইহার অনুতিতপকক পর্ড া বিা হয়। 

িিতসি কী ? 

িিতসিঅথড জত র পতরতর্তি ূিক তবস্তাতরি তববরন। মকান জত র পতরর্য় প্রিাকনর জনযসংতিি ম ৌজার না , খতিয়ান নং, িাগ নং, জত র 

মর্ৌহতি, জত র পতর ানইিযাতি িথয স তদ্ধ তববরনকক িিতসি বকি। 

ম ৌজা কী ? 

কযার্িাি জতরকপরস য় প্রতি থানা এিাকাকক অকনাকগুকিা এককক তবিক্ত ককর প্রকিযকটি একক এরক্রত ক নং তিকয় তর্তিি ককর জতরপ 

করা হকয়কছ। থানা এিাকার এরুপ প্রকিযকটিএকককক ম ৌজা বকি। এক বা একাতিক গ্রা  বা পাড়া তনকয় একটি ম ৌজা ঘঠিি হয়। 

খাজনা কী ? 

িূত  বযবহাকরর জনয প্রজার তনকট মথকক সরকার বাতেডক তিতিকি মে িুত  কর আিায় ককর িাকক িুত র খাজনা বিা হয়। 

ওয়াকি কী ? 

ইসিাত তবিান ম ািাকবক  ুসতি  িূত   াতিক কিতড ক ি ীয় ও স াজ কিযান ুিকপ্রতিষ্ঠাকনর বযায় িার বহন করার উকিকেয মকান সম্পতি 

িান করাকক ওয়াকিবকি। 

ম ািওয়াল্লী কী ? 

ওয়াকি সম্পতি বযবস্থাপনা ও িত্ত্বাবিান তেতনককরন িাকক ম ািওয়াল্লী বকি।ক ািওয়াল্লী ওয়াকি প্রোেককর অনু তি বযতিি 

ওয়াকিসম্পতি হস্তান্তর করকি পাকরন না। 

ওয়তরে কী ? 

ওয়াতরে অথড ি ীয়তবিাকনর আওিায় উিরাতিকারী। মকান বযতক্ত উইি না ককর  তিুয বরন করকি আইকনরতবিান অনুোয়ী িার স্ত্রী, সন্তান বা 

তনকট আত্নীয়কির  কিয োরা িার মরকখোওয়া সম্পতিকি  াতিক হন এ ন বযতক্ত বা বযতক্তবগডকক ওয়াতরে বিা হয়। 

িারাকয়জ কী ? 

ইসিাত  তবিান ম ািাকবক  তি বযতক্তর সম্পতি বন্টন করার তনয়  ও প্রতক্রয়াকক িারাকয়জ বকি। 

খাস জত  কী ? 

িূত   ন্ত্রনািকয়র আওিাতিন মে জত  সরকাকরর পকে কাকিক্টর িত্ত্বাবিান কমরন এ ন জত কক খাস জত  বকি। 

কবুতিয়ি কী ? 



সরকারকিতড ক কত েককক জত  বকদাবস্ত মিওয়ার প্রস্তাব প্রজা কিতড ক গ্রহন ককরখাজনা প্রিাকনর মে অংতিকার পে মিওয়া হয় িাকক কবুতিয়ি 

বকি। 

িাগ নং কী ? 

ম ৌজায়প্রকিযক িূত   াতিককর জত  আিািািাকব বা জত র মেনী তিতিক প্রকিযকটিিূত  খন্ডকক আিািািাকব তর্তিি করার িকেয তস ানা 

খুটি বা আইি তিকয়স্বরজত কন আিািািাকব প্রিেডন করা হয়। ম ৌজা নক্সায় প্রকিযকটি িূত  খন্ডককক্রত ক নম্বর তিকয় জত  তর্তিি বা সনাক্ত 

করার িকেয প্রিত্ত্ব নাম্বারককিাগ নাম্বার বকি। 

ছুট িাগ কী ? 

িূত  জতরকপর প্রাথত ক পেডাকয় নক্সাপ্রস্তুি বা সংকোিকনর স য় নক্সার প্রকিযকটি িূ-খকন্ডর ক্রত ক নাম্বারকিওয়ার স য় মে ক্রত ক নাম্বার 

িূিক্রক  বাি পকর োয় অথবা প্রাথত ক পেডাকয়রপকর দুটি িূত  খন্ড একতেি হওয়ার কারকন মে ক্রত ক নাম্বার বাি তিকি হয়িাকক ছুট িাগ 

বিা হয়। 

র্াতদনা তিটি কী ? 

হাট বাজাকরর স্থায়ী বা অস্থায়ী মিাকান অংকের অকত তে প্রজা স্বিয এিাকাকক র্াতদনা তিটি বিা হয়। 

অগ্রক্রয়াতিকার কী ? 

অগ্রক্রয়াতিকারঅথড সম্পতত্ত্ব ক্রয় করার মেকে আইনানুগিাকব অনযানয মক্রিার িুিনায়অগ্রাতিকার প্রাপযিার তবিান। মকান কত তে জত র  াতিক 

বা অংতেিার মকানআগন্তুককর তনকট িার অংে বা জত  তবতক্রর  ািযক  হস্তান্তর করকি অনযঅংতেিার কিতড ক িতিকি বতনডি  ূিয সহ 

অতিতরক্ত ১০% অথড তবতক্র বা অবতহিহওয়ার ৪  াকসর  কিয আিািকি জ া তিকয় আিািকির  ািযক  জত  ক্রয় করারআইনানুগ 

অতিকারকক অগ্রক্রয়াতিকার বিা হয়। 

আত ন কী ? 

িূত  জতরকপর  িযক  নক্সা ও খতিয়ান প্রস্তুি ও িূত  জতরপ কাকজ তনজুক্ত ক ডর্ারীকক আত ন বিা হি। 

তসকতস্ত কী ? 

নিীিাংিকন জত  পাতনকি তবতিন হকয় োওয়াকক তসকতস্ত বিা হয়। তসকতস্ত জত  ৩০বছকরর  কিয স্বস্থাকন পয়তস্ত হকি তসকতস্ত হওয়ার 

প্রাককাকি তেতন িূত   াতিকতছকিন, তিতন বা িাহার উিরাতিকারগন উক্ত জত র  াতিকানা েিড  সাকপকেযপ্রাপয হকবন। 

পয়তস্ত কী ? 

নিী গিড  মথকক পতি  াটির র্র পকড় জত র সততি হওয়াকক পয়তস্ত বিা হয়। 

নাি জত  কী ? 

স িি ২ বা ৩ িসতি আবাতি জত কক নাি জত  বিা হয়। 

মিকবাির সম্পতি কী ? 

তহদুকিরি ীয় অনুষ্ঠানাতির আকয়াজন, বযাবস্থাপনা ও সু-সম্পন্ন করার বযয় িারতনবডাকহর িকেয উৎসগডকত ি িূত কক মিকবাির সম্পতি সম্পতি 

বিা হয়।   

িাতখিা কী ? 

িূত  াতিককর তনকট হকি িূত  কর আিায় ককর মে তনতিড ি িরক  (ির  নং-১০৭৭)িূত কর আিাকয়র প্র ানপে বা রতেি মিওয়া হয় িাকক 

িাতখিা বকি। 

তর্,তস,আর কী ? 

িূত  কর বযতিি অনযানয সরকাতর পাওনা আিায় করার পর মে তনিডাতরি িরক  (ির  নং-২২২) রতেি মিওয়া হয় িাকক তর্,তস,আর বকি। 

িতিি কী ? 

মেককান তিতখি তববরতন ো িতবেযকি আিািকি স্বােয তহকসকব গ্রহনকোগয িাককিতিি বিা হয়। িকব মরতজকেেন আইকনর তবিান 

ম ািাকবক জত  মক্রিা এবংতবকক্রিা সম্পতি হস্তান্তর করার জনয মে রু্তক্তপে সম্পািন ও মরতজতেককরন িাকক সািারনিাকব িতিি বকি। 

তককস্তায়ার কী ? 

িূত  জতরপকাকির্িুিূড জ ও ম ারব্বা প্রস্তুি করারপর  তসকত  িাইকন মর্ইন র্াতিকয় সঠিকিাকবখন্ড খন্ড িূত র বাস্তব মিৌগতিক তর্ে অঙ্ককনর 



 ািযক  নক্সা প্রস্তুকিরপদ্ধতিকক তককস্তায়ার বকি। 

খানাপুতর কী ? 

জতরকপর স য় ম ৌজা নক্সাপ্রস্তুি করার পর খতিয়ান প্রস্তুিকাকি খতিয়ান িক ডর প্রকিযকটি কিা  জতরপক ডর্ারী কিতড ক পূরণ করার 

প্রতক্রয়াকক খানাপুতর বকি। 

 


