
ক্রমম

ক 

নং 

সবা 

প্রদানকারী 

মিসরনাম 

সবার নাম দামিত্বপ্রাপ্তকম মক

র্মা / কম মচারী 

সবাপ্রদাসনরপদ্ধমর্ 

(ংসেসপ) 

সবাপ্রামপ্তরপ্রসিাজনীি

মি  খরচ 

ংমিষ্টঅআন 

/ 

মবমি/নীমর্মা

া 

মনমদ মষ্টসবাসপ

সর্ 

ব্যর্ মস পরবর্ী 

প্রমর্কারকারী 

কম মকর্মা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 

০১ উপসজা ভূমম 

মি 

ভূমমীনসদর মাসঝ 

কৃম খা জমম 

বসদাবস্ত প্রদান 

১. সজা প্রলাক 

২। মর্মরক্ত 

সজা প্রলাক 

(রাজস্ব) 

৩ উপসজা 

মনব মাী মিার 

৪. কারী 

কমমলনার (ভূমম) 

 

অসবদন প্রামপ্তর পর অসবদনকারী প্রকৃর্ ভূমমীন মকনা র্া 

আউমনিন পয মাসি প্রকাশ্য ভা অহ্বান কসর উপসজাকৃম খা 

জমম ব্যবস্থাপনা  বসদাবস্ত কমমটি কর্তমক যাচাআ করা ি। 
পরবর্ীসর্ উপসজা ভূমম মিস ংমিষ্ট সরমজস্টাসর এমি 

(সরমজস্টার-১২) মদসি সরজমমন র্দন্ত  সরকর্ মপত্র যাচাআ 

সন্ত প্রস্তাব/ প্রমর্সবদন দামখসর জন্য আউমনিন ভূমম মিস 

সপ্ররণ করা ি। চামর্ ভূমমর বস্থান  সরকর্ মপত্র যাচাআ কসর 

প্রস্তাব/ প্রমর্সবদন উপসজা ভূমম মিস সপ্ররণ করা ি।  প্রাপ্ত 

প্রস্তাসবর উপর উপসজা ভূমম মিসর কানুনসগা/ াসভ মিাসরর 

মর্ামর্ গ্রণ এবং অসবদন ংমিষ্ট কৃম খা জমমর সেচ 

ম্যাপ তর্মর করা ি । র্:পর বসদাবস্ত প্রস্তাব উপসজা কৃম 

খা জমম ব্যবস্থাপনা  বসদাবস্ত কমমটির ভাি উপস্থাপন 

করা ি এবং র্া সজা কমমটিসর্  নুসমাদসনর জন্য সজা 

প্রলাসকর কায মাসি সপ্ররণ করা ি। সজা প্রলাক কর্তমক 

চূড়ান্ত নুসমাদসনর পর কারী কমমলনার (ভূমম) কর্তমক 

কবুমির্ ম্পাদন এবং াব সরমজমি মিসর মাধ্যসম দম 

সরমজসেলন ম্পন্ন করা ি এবং ভূমমীনসদর দখ বুমঝসি 

সদিা ি। র্াছাড়ানামজামর  জমাভাগকরণ এবং সরকর্ ম 

ংসলািসনর জন্য আউমনিন ভূমম মিস সপ্ররণ করা সি 

র্াসক।  সরকর্ ম ংসলািনসন্ত আউমনিন ভূমম কারী কম মকর্মা 

কর্তমক র্ামম প্রমর্সবদন উপসজা ভূমম মিস সপ্ররণ করার 

মাধ্যসম কাজটি ম্পন্ন  সি র্াসক। 

মি: ািারণর্  

৬০-90 মদন 

 

খরচ: াামম – ১ 

টাকা 

সরমজসেলন মি – 

২৪০ টাকা 

১. 

কৃমখাজমমব্যব

স্থাপনাবসদাবস্ত

নীমর্মাা- ১৯৯৭ 

২. ভূমম ব্যবস্থাপনা 

ম্যানুিা- ১৯৯০ 

৩. ভূমম ংোর 

ধ্যাসদল ১৯৮৪ 

সজা প্রলাক 

 

০২ -ঐ- াট বাজাসরর 

চামদনামভটি একনা 

বসদাবস্ত প্রদান 

১. সজা প্রলাক 

২। মর্মরক্ত 

সজা প্রলাক 

(রাজস্ব) 

৩ উপসজা 

মনব মাী মিার 

৪. কারী 

কমমলনার (ভূমম) 

 

উপসজা ভূমম মিস অসবদনপ্রামপ্তর পর র্া ংমিষ্ট আউমনিন 

ভূমম মিস সপ্ররণ করা ি। আউমনিন ভূমম কারী কম মকর্মা 

সরজমমসন র্দন্ত  সরকর্ মপত্র যাচাআ সন্ত প্রমর্সবদন দামখ 

কসরন। উপসজা ভূমম মিসর কানুনসগার মর্ামর্ গ্রসণর 

পর কারী কমমলনার (ভূমম) কর্তমক পরীোসন্ত মর্ামর্ 

প্রস্তাব নুসমাদসনর জন্য উপসজা মনব মাী মিার বরাবর 

সপ্ররণ করা ি। উপসজা মনব মাী মিার প্রাপ্ত প্রস্তাব 

পরীোসন্ত মর্ামর্  মর্মরক্ত সজা প্রলাক (রাজস্ব) 

বরাবর সপ্ররণ কসরন। মর্মরক্ত সজা প্রলাক (রাজস্ব) কর্তমক 

মি: ািারণর্ 

40-৪৫ মদন 

 

খরচ: প্রমর্ বগ মমমটার  

১. মটি কসপ মাসরলন 

এাকাি ৫০০/-,  

২. সপৌর এাকাি 

১২৫/-   

৩. সজা দর ব্যর্ীর্ 

১। াটবাজাসরর 

রকামর খা জমম 

বসদাবস্ত ংক্রান্ত 

১৯৯৫ াসর 

ার্কমার   

র্ৎপরবর্ী 

ার্কমার  

২। ভূমম ব্যবস্থাপনা 

ম্যানুিা, ১৯৯০ 

সজা প্রলাক 



ক্রমম

ক 

নং 

সবা 

প্রদানকারী 

মিসরনাম 

সবার নাম দামিত্বপ্রাপ্তকম মক

র্মা / কম মচারী 

সবাপ্রদাসনরপদ্ধমর্ 

(ংসেসপ) 

সবাপ্রামপ্তরপ্রসিাজনীি

মি  খরচ 

ংমিষ্টঅআন 

/ 

মবমি/নীমর্মা

া 

মনমদ মষ্টসবাসপ

সর্ 

ব্যর্ মস পরবর্ী 

প্রমর্কারকারী 

কম মকর্মা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 

প্রস্তাব উপস্থাপন এবং সজা প্রলাক কর্তমক র্া 

নুসমাদনপূব মকনুসমামদর্ প্রস্তাব উপসজা ভূমম মিস সপ্ররণ 

করা সি র্াসক। র্ঃপর মজমামন অদাি  াআসন্স 

প্রদাসনর মনমমত্ত মজগ্রীর্াসক পত্র সদিা ি।  মজমামন 

অদািসন্ত নমর্ ংরেণ করা সি র্াসক।  

১০০/- টাকা  

৪. উপসজা দর 

৫০/- এবং 

৫. ন্যান্য ২০/- টাকা 

 

০৩ -ঐ- নামজামর  

জমাভাগ/জমা 

একমত্রকরণ 

ঃ কমমলনার 

(ভূমম), 

নামজামর 

কারী 

াব সরমজস্টার মিসর ল্যান্ড ট্রান্সিার (LT) সনাটিল র্বা 

অসবদনকারী সর্ অসবদন প্রামপ্তর পর ংমিষ্ট সরমজস্টাসর 

এমি মদসি আউমনিন ভূমম মিস সপ্ররণ করা ি। আউমনিন 

ভূমম কারী কম মকর্মা সরজমমন র্দন্ত  সরকর্ মপত্র যাচাআ 

সন্ত প্রস্তাব / প্রমর্সবদন উপসজা ভূমম মিস সপ্ররণ কসরন। 

র্ঃপর কারী কমমলনার (ভূমম) শুনামনর র্ামরখ িায ম কসর 

অসবদনকারী/ সরকর্ীি মামক এবং স্বার্ ম ংমিষ্টসদর সনাটিল 

প্রদান কসরন। িায ম র্ামরসখ শুনামন  কাগজপত্র পরীো-মনরীো 

কসর নামজামর মঞ্জুর/ না মঞ্জুর করা ি। অসবদন মঞ্জুর স 

আউমনিন ভূমম কারী কম মকর্মা কর্তমক প্রস্তুর্কৃর্ ০৫টি 

খমর্িাসনর কমপসর্ স্বাের সন্ত মূ নমর্সর্ ১ কমপ 

ংরেণ ১ কমপ সজা সরকর্ ম রুম এবং ১ কমপ আউমনিন 

ভূমম মিস সপ্ররণ করা ি। র্ঃপর আউমনিন ভূমম কারী 

কম মকর্মা কর্তমক সরকর্ ম ংসলািন এবং সামডং চালু কসর 

র্ামম প্রমর্সবদন উপসজা ভূমম মিস সপ্ররণ করা ি।  

মি:সব মাচ্চ ৪৫ মদন 

মানগরীর জন্য ৬০ 

মদন 

খরচ: ১. অসবদন 

মি(সকাট ম মি)- ৫/- 

টাকা 

২. সনাটিল জামর মি-

২/-টাকা (নমিক ৪ 

জসনর জন্য) ৪ এর 

মিক প্রমর্ জসনর 

জন্য অর ০.৫০ 

টাকা  প্রদান করসর্ 

সব। 
৩. সরকর্ ম ংসলািন 

মি-২০০ টাকা  

৪. খমর্িান মি-৪৩ 

টাকা  

ব মসমাট=২৫০/-টাকা 

১. এএ এযান্ড টি 

এযাক্ট, ১৯৫০  

২. ভূমম ব্যবস্থাপনা 

ম্যানুিা ১৯৯০ 

৩। ভূমম 

মন্ত্রণাসির 

০৫/০৪/২০১০ 

র্ামরসখর পমরপত্র 

 

মর্মরক্তসজা 

প্রলাক 

(রাজস্ব)  

০৪ -ঐ- নামজামর  

জমাভাগ/জমা 

একমত্রকরণ সকসর 

ডুমিসকট 

খমর্িানপ্রদান 

ঃ কমমলনার 

(ভূমম) 

নামজামর    

কারী 

আউ.ভূ.ক 

 

কারী কমমলনার (ভূমম) বরাবর অসবদন দামখ করসর্ ি। 

র্ানাি মজমর্ এমি অসবদনকারীর মনকট সর্ প্রাপ্ত 

অসবদসনর মবসি যর্াযর্ ব্যবস্থা গ্রসণর মনমমত্ত ংমিষ্ট 

আউমনিন ভূমম কারী কম মকর্মার মনকট সপ্ররণ করা ি। 

পরবর্ীসর্ যাচাআ বাছাআ সন্ত  ডুমিসকট পচ মা তর্মর কসর 

কারী কমমলনার (ভূমম)-এর মনকট উপস্থাপন করা ি। 

কারী কমমলনার (ভূমম) পরীোসন্ত স্বাের প্রদান কসরন এবং 

অসবদনকারীসক রবরা করার মনসদ মল সদন। ১ কমপ ংমিষ্ট 

মি:সব মাচ্চ ০৫ মদন 

খরচ:অসবদন 

মি(সকাট ম মি)- ১০ 

টাকাএবংখমর্িান মি-

৪৩ টাকা ব মসমাট 

৫৩/- 

১. ােয অআন – 

১৮৭২ 

২. সরকর্ ম ম্যানুিা 

- 1943 

মর্মরক্তসজা 

প্রলাক 

(রাজস্ব) 



ক্রমম

ক 

নং 

সবা 

প্রদানকারী 

মিসরনাম 

সবার নাম দামিত্বপ্রাপ্তকম মক

র্মা / কম মচারী 

সবাপ্রদাসনরপদ্ধমর্ 

(ংসেসপ) 

সবাপ্রামপ্তরপ্রসিাজনীি

মি  খরচ 

ংমিষ্টঅআন 

/ 

মবমি/নীমর্মা

া 

মনমদ মষ্টসবাসপ

সর্ 

ব্যর্ মস পরবর্ী 

প্রমর্কারকারী 

কম মকর্মা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 

নামজামর সমাকদ্দমার নমর্সর্ ংরেণ করা সি র্াসক।  
০5 -ঐ- নামজামর  

জমাভাগ/জমা 

একমত্রকরণ/মবমবি  

সকসর অসদসলর 

নক/াটি মিাআর্ 

কমপ প্রদান 

 

ঃ কমমলনার 

(ভূমম), 

নামজামরকারী 

অসবদনকারীর মনকট সর্ অসবদন প্রামপ্তর পর র্া ংমিষ্ট 

সরমজস্টাসর এমি সদিা ি। মি কারী কর্তমক অসদসলর 

নক মখন / তুনাকরণ করার পর কারী কমমলনার (ভূমম) 

এর মনকট উপস্থাপন করা ি। কারী কমমলনার (ভূমম) 

পরীোসন্ত র্াসর্ স্বাের প্রদান কসরন। র্ঃপর 

অসবদনকারীসক র্া রবরা / প্রদান করা ি এবং ১ কমপ 

ংমিষ্ট নামজামর সমাকদ্দমার নমর্সর্ ংরেণ করা ি।  

মি:সব মাচ্চ ০৫ মদন 

 

খরচ:অসবদন 

মি(সকাট ম মি)- ১০/- 

টাকা 

১. এএ এযাণ্ড টি 

এযাক্ট, ১৯৫০ 

২. প্রজাস্বত্ব 

মবমিমাাভূঃ ব্যঃ 

ম্যানুঃ 

৩. সরকর্ ম 

ম্যানুিাপমরপত্র 

মর্মরক্তসজা 

প্রলাক 

(রাজস্ব) 

০6 -ঐ- সদিানী অদাসর্র 

রাি/অসদলমূসসরক

র্ মংসলািন 

১. মর্মরক্ত 

সজা প্রলাক 

(রাজস্ব) 

২. উপসজা 

মনব মাী মিার 

৩. কারী 

কমমলনার (ভূমম) 

৪. আউমনিন ভূমম 

কারী কম মকর্মা 

উপসজা ভূমম মিস অসবদনপ্রামপ্তর পর মবমবি সক নমর্ 

সৃজন কসর প্রস্তাব / প্রমর্সবদন দামখসর জন্য ংমিষ্ট আউমনিন 

ভূমম মিস সপ্ররণ করা ি। প্রস্তাব / প্রমর্সবদন প্রামপ্তর পর র্া 

যাচাআ কসর (মবসলর্ রকামর স্বার্ ম অসছ মকনা) মর্ামর্ 

নমর্ মর্মরক্ত সজা প্রলাক (রাজস্ব) বরাবর সপ্ররণ করা ি।  

মর্মরক্ত সজা প্রলাক (রাজস্ব) ংমিষ্ট কাগজপত্র / দমামদ 

এবং কারী কমমলনার (ভূমম)  এর মর্ামর্ যাচাআ / 

পরীোসন্ত নুসমাদন কসর নমর্ কারী কমমলনার (ভূমম) 

বরাবর সপ্ররণ কসরন। র্বা অপী করার পরামল ম সদন বা 

মর্ামসর্র জন্য ভূমম মন্ত্রণাসি সপ্ররণ কসরন। নুসমাদন 

প্রামপ্তর সেসত্র ংসলামির্ খমর্িান কমপ প্রস্তুর্ কসর উপসজা 

ভূমম মিস সপ্ররসণর জন্য ংমিষ্ট আউমনিন ভূমম কারী 

কম মকর্মা বরাবর সরকর্ ম ংসলািসনর নুসমাদন কমপ সপ্ররণ 

করা ি। ংসলামির্ ০৫ কমপ খমর্িান কমপ প্রামপ্তর পর র্াসর্ 

স্বাের প্রদান কসর ংমিষ্ট অসবদনকারী, সজা সরকর্ ম রুম 

এবং আউমনিন ভূমম মিস সপ্ররণ করা ি।  আউমনিন ভূমম 

মি  উপসজা ভূমম মিস ভূমম কারী কম মকর্মা সরকর্ ম 

ংসলািন করার কসর উপসজা ভূমম মিস র্ামম প্রমর্সবদন 

সপ্ররণ করার মাধ্যসম কায মক্রমটি ম্পন্ন করা সি র্াসক। 

মি:ািারণর্ ৪৫ 

মদন 

 

খরচ:ব মসমাট২৫০/-

টাকা 

১. এএ এযাণ্ড টি 

এযাক্ট, ১৯৫০ 

২. প্রজাস্বত্ব 

মবমিমাা, ১৯৫৫ 

৩। ভূঃ ব্যঃ 

ম্যানুঃ, ১৯৯০ 

 

সজা প্রলাক   

০7 -ঐ- কৃম খা জমম 

বসদাবস্ত প্রদান 

মচব,  ভূমম 

মন্ত্রণাি/মবভাগী

ি 

সজা প্রলাসকর কায মাসির মাধ্যসম অসবদন প্রামপ্তর পর 

ংমিষ্ট সরমজস্টাসর এমি মদসি আউমনিন ভূমম মিস সপ্ররণ 

করা ি। আউমনিন ভূমম কারী কম মকর্মা সরজমমসন র্দন্ত  

মি: ৩-৪  মা, র্সব 

মন্ত্রণাসির 

নুসমাদসনর উপর 

১। ভূঃ ব্যঃ ম্যানুঃ 

১৯৯০ 

২। কৃম খা 

সজা প্রলাক  



ক্রমম

ক 

নং 

সবা 

প্রদানকারী 

মিসরনাম 

সবার নাম দামিত্বপ্রাপ্তকম মক

র্মা / কম মচারী 

সবাপ্রদাসনরপদ্ধমর্ 

(ংসেসপ) 

সবাপ্রামপ্তরপ্রসিাজনীি

মি  খরচ 

ংমিষ্টঅআন 

/ 

মবমি/নীমর্মা

া 

মনমদ মষ্টসবাসপ

সর্ 

ব্যর্ মস পরবর্ী 

প্রমর্কারকারী 

কম মকর্মা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 

কমমলনার/সজপ্র/

সজপ্র(রা) / 

উমন/ 

.ক(ভূ)/আউ.ভূ.

ক 

সরকর্ মপত্র যাচাআ কসর প্রস্তাব / প্রমর্সবদন উপসজা ভূমম 

মিস সপ্ররণ কসরন। প্রাপ্ত প্রস্তাব / প্রমর্সবদন উপসজা ভূমম 

মিসর কানুনসগা / াসভ মিার কর্তমক যাচাআ / পরীো কসর 

সেচ ম্যাপ তর্মর করা ি। কারী কমমলনার (ভূমম) প্রস্তাব / 

প্রমর্সবদন পরীো কসর মর্ামর্ র্া আউএন বরাবর সপ্ররণ 

কসরন। উপসজা মনব মাী মিার মর্ামর্ নমর্ সজা 

প্রলাসকর কায মাসি সপ্ররণ কসরন। মর্মরক্ত সজা প্রলাক 

(রাজস্ব) কর্তমক সরজমমন র্দন্ত  মর্ামর্ দামখসর পর 

চূড়ান্ত নুসমাদসনর জন্য ভূমম মন্ত্রণাসি সপ্ররণ করা ি। মকছু 

মকছু সেসত্র ভূমম মন্ত্রণাসির মাধ্যসম রকার প্রিাসনর 

নুসমাদন প্রসিাজন ি। নুসমাদন সি অস র্া সজা 

প্রলাসকর মাধ্যসম উপসজা ভূমম মিস সপ্ররণ করা ি। 

অসবদনকারী িায মকৃর্ সামম  মূল্য রকামর সকাাগাসর 

জমা প্রদান করস চুমক্তপত্র ম্পাদন করা ি। র্ঃপর দম 

সরমজসেলন সন্ত নামজামরকরণ  দখ স্তান্তর করা ি।    

মনভ মর কসর 

 

খরচ:ংমিষ্ট সমৌজার 

পূব মবর্ী  ১২ মাসর 

গড় মূসল্যর ১.৫ সর্সক 

৩ গুণ পয মন্ত 

জমম ব্যবস্থাপনা  

বসদাবস্ত 

নীমর্মাা ১৯৯5 

 ংমিষ্ট ন্যান্য 

পমরপত্র 

০8 -ঐ- মপ মর্ ম্পমত্ত মজ 

নবািন 

১. উপসজা 

মনব মাী মিার 

২. কারী 

কমমলনার (ভূমম) 

৩. আউমনিন ভূমম 

কারী কম মকর্মা 

অসবদনপ্রামপ্তর পর (প্রসযাজয সেসত্র সরজমমন র্দন্ত পূব মক) 

প্রস্তাব তর্মর এবং র্া নুসমাদসনর জন্য উপসজা মনব মাী 

মিার বরাবর সপ্ররণ করা ি। প্রসিাজন স শুনামন সনিা 

ি।  উপসজা মনব মাী মিার কর্তমক  পরীোসন্ত র্া 

নুসমাদন এবং উপসজা ভূমম মিস সপ্ররণ করা সি র্াসক। 
মজমামন পমরসলাসির জন্য মজ গ্রীর্াসক পত্র সদিা ি। 

র্ঃপর িায মকৃর্ মজমামন অদাি এবং নমর্ ংরেণ করা 

ি।  

মি:ািারণর্ ১৫-

২০ মদন 

 

খরচ:১. কৃম-৫/- 

টাকা/লর্াংল 

২. কৃম  ২০/-

টাকা/লর্াংল 

৩. বামণমজযক ৩০/- 

টাকা/লর্াংল  

৪. সপৌর এাকার 

মভর্র কৃম- ১০/-

টাকা/লর্াংল 

৫. কৃম- ৪০/- 

টাকা/লর্াংল 

৬. পাকাবামড়- ৪/-

টাকা/বগ মফুট 

১। 

মপ মর্ম্পমত্তপ্রর্যা

প মনঅআন২০০০২। 

ভূমমব্যবস্থাপনাম্যা

নুিা১৯৯০ এবং 

ভূমম মন্ত্রণাসির 

২৬/০২/৯০ 

র্ামরসখর ১৬৯ নং 

াামী মনি মারণ 

ম্পমকমর্ 

মনসদ মলনা 

সজা প্রলাক  



ক্রমম

ক 

নং 

সবা 

প্রদানকারী 

মিসরনাম 

সবার নাম দামিত্বপ্রাপ্তকম মক

র্মা / কম মচারী 

সবাপ্রদাসনরপদ্ধমর্ 

(ংসেসপ) 

সবাপ্রামপ্তরপ্রসিাজনীি

মি  খরচ 

ংমিষ্টঅআন 

/ 

মবমি/নীমর্মা

া 

মনমদ মষ্টসবাসপ

সর্ 

ব্যর্ মস পরবর্ী 

প্রমর্কারকারী 

কম মকর্মা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 

০9 -ঐ- মপ মর্ ম্পমত্তর 

মমজর নাম 

পমরবর্মন মজ 

নবািন 

১. উপসজা 

মনব মাী মিার 

২. কারী 

কমমলনার (ভূমম) 

৩. আউমনিন ভূমম 

কারী কম মকর্মা 

অসবদনপ্রামপ্তর পর সরজমমসন র্দন্ত কসর প্রমর্সবদন দামখসর 

জন্য আউমনিন ভূমম মিস সপ্ররণ এবং শুনামনর র্ামরখ িায ম 

কসর পেগণসক সনাটিল প্রদান করা ি । িায ম র্ামরসখ শুনামন 

গ্রণ এবং সরকর্ মপত্র যাচাআ / মূল্যািনপূব মক নুসমাদসনর জন্য 

উপসজা মনব মাী মিার বরাবর সপ্ররণ করা ি। নুসমাদন 

সন্ত প্রস্তাব নমর্ উপসজা ভূমম মিস সপ্ররণ করা ি। 
িায মকৃর্ মজমামন পমরসলাসির জন্য মজ গ্রীর্াসক পত্র 

সপ্ররণপূব মক মর্মঅরমূস  মজ মামন অদাি এবং মজ নমর্ 

ংরেণ করা সি র্াসক।  

মি:ািারণর্ 

৩০-৪৫ মদন 

 

খরচ:নাম পমরবর্মসনর 

জন্য সকান মি নাআ; 

র্সব নবািন মি 

রকার মনি মামরর্ াসর 

মদসর্ ি   

১। 

মপ মর্ম্পমত্তপ্রর্যা

প মনঅআন২০০০২। 

ভূমমব্যবস্থাপনাম্যা

নুিা, ১৯৯০এবং 

ভূমম মন্ত্রণাসির 

২৬/০২/৯০ 

র্ামরসখর ১৬৯ নং 

াামী মনি মারণ 

ম্পমকমর্ 

মনসদ মলনা 

সজা প্রলাক  

১০ -ঐ- াট বাজাসরর 

চামদনামভটি  

ব্যবাসরর াআসন্স 

নবািন 

১. কারী 

কমমলনার (ভূমম) 

২. আউমনিন ভূমম 

কারী কম মকর্মা 

অসবদনকারী কর্তমক দামখকৃর্ অসবদন প্রামপ্তর পর র্া নমর্সর্ 

উপস্থাপন করা ি। প্রসযাজয সেসত্র আউমনিন ভূমম কারী 

কম মকর্মা / াসভ মিার কর্তমক সরজমমন র্দন্তপূব মক প্রমর্সবদন 

দামখ করা সি র্াসক। প্রমর্সবদন যাচাআ / পরীোসন্ত এবং 

ীসজর লর্মামদ ভঙ্গ না কসর র্াকস নবািসনর প্রস্তাব 

নুসমাদন করা ি। র্ঃপর মর্মঅরমূস  মজ মামন অদাি 

এবং মজ নমর্ ংরেণ করা ি। 

 

মি:ািারণর্ ১৫ 

মদন 

 

খরচ:প্রমর্ বগ মমমটার  

১. মটি এাকাি 

৫০০/- টাকা 

২.  সপৌর াকাি 

১২৫/- টাকা 

৩. সজা দর  ব্যর্ীর্ 

১০০/- টাকা  

৪. উপসজা দসর 

৫০/- টাকা এবং 

৫. ন্যান্য এাকাি 

২০/- টাকা 

১। াটবাজাসরর 

রকামর খা জমম 

বসদাবস্ত ংক্রান্ত 

১৯৯৫ াসর 

ার্কমার   

র্ৎপরবর্ী 

ার্কমার। 

২। ভূমম ব্যবস্থাপনা 

ম্যানুিা ১৯৯০ 

 

সজা প্রলাক 

১১ -ঐ- াটবাজাসররচামদনা

মভটিমজগ্রীর্ারনা

মপমরবর্মননবািন 

১. মর্মরক্ত 

সজা প্রলাক 

(রাজস্ব) 

২. উপসজা 

মনব মাী মিার 

৩. কারী 

অসবদনপ্রামপ্তর পর সরজমমন র্দন্ত এবং সরকর্ মপত্র যাচাআ 

কসর প্রমর্সবদন দামখসর জন্য আউমনিন ভূমম কারী কম মকর্মা 

বরাবর সপ্ররণ এবং শুনামনর জন্য র্ামরখ িায ম কসর পেগণসক 

সনাটিল প্রদান করা ি ।  আউমনিন ভূমম কারী কম মকর্মা 

কর্তমক দামখকৃর্ প্রমর্সবদন যাচাআ, শুনামন গ্রণ এবং 

সরকর্ মপত্র যাচাআসন্ত র্া নুসমাদসনর জন্য উপসজা মনব মাী 

মি:ািারণর্ ২০-

২৫ মদন 

খরচ:নাম পমরবর্মসনর 

জন্য সকান মি মদসর্ 

ি না; র্সব মবমি 

সমার্াসবক নবািন মি 

১। াটবাজাসরর 

রকামর খা জমম 

বসদাবস্ত ংক্রান্ত 

১৯৯৫ াসর 

ার্কমার   

র্ৎপরবর্ী 

সজা প্রলাক 



ক্রমম

ক 

নং 

সবা 

প্রদানকারী 

মিসরনাম 

সবার নাম দামিত্বপ্রাপ্তকম মক

র্মা / কম মচারী 

সবাপ্রদাসনরপদ্ধমর্ 

(ংসেসপ) 

সবাপ্রামপ্তরপ্রসিাজনীি

মি  খরচ 

ংমিষ্টঅআন 

/ 

মবমি/নীমর্মা

া 

মনমদ মষ্টসবাসপ

সর্ 

ব্যর্ মস পরবর্ী 

প্রমর্কারকারী 

কম মকর্মা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 

কমমলনার (ভূমম) 

৪. আউমনিন ভূমম 

কারী কম মকর্মা 

মিাসরর মাধ্যসম মর্মরক্ত সজা প্রলাক (রাজস্ব) বরাবর 

সপ্ররণ করা ি । মর্মরক্ত সজা প্রলাক কর্তমক পরীোসন্ত 

সুপামরল নমর্ উপস্থাপন এবং সজা প্রলাক কর্তমক র্া 

নুসমামদর্ স নুসমামদর্ প্রস্তাব উপসজা ভূমম মিস 

সপ্ররণকরা ি। র্ঃপর মজমামন পমরসলাসির জন্য 

মজগ্রীর্াসক পত্র প্রদানপূব মক মজমামন অদািপূব মক নমর্ 

ংরেণ করা ি।  

মদসর্ ি প্রমর্ 

বগ মমমটার  

১. মটি ৫০০/- টাকা 

২.  সপৌর এাকাি 

১২৫/- টাকা 

৩.  সজা দর - 

১০০/-টাকা 

৪.  উপসজা দর 

৫০/- টাকা এবং  

৫. ন্যান্য ২৫ /- 

টাকা 

ার্কমার। 

২। ভূমম ব্যবস্থাপনা 

ম্যানুিা ১৯৯০।  

১2 -ঐ- নামজামর  

জমাভাগ অসদসলর 

মরমভউ 

১. ঃ 

কমমলনার (ভূমম), 

২. নামজামর 

কারী, 

৩. আউমনিন  

ভূমম কারী 

কম মকর্মা 

অসবদনপ্রামপ্তর প্রমর্সবদন দামখসর জন্য আউমনিন ভূমম 

মিস সপ্ররণ করা ি। অসবদন মবসি  আউমনিন ভূমম 

কারী কম মকর্মা অসবদসনর যর্ার্ মর্া মবসি প্রমর্সবদন 

দামখ কসরন। প্রমর্সবদন প্রামপ্তর পর শুনামনর র্ামরখ িায ম কসর 

ংমিষ্ট  পেগণসক বমর্ করা ি। িায ম র্ামরসখ শুনামনসন্ত 

মদ্ধ্বান্ত সদিা ি । অসবদন গ্রণসযাগ্য স জমাখামরসজর 

মরমভউ অসদল প্রদান করা ি। ন্যমদসক, অসবদন 

অগ্রণসযাগ্য স র্া অসবদনকারীসক জামনসি সদিা ি। 

প্রসযাজয সেসত্র আউমনিন ভূমম কারী কম মকর্মার প্রমর্সবদন 

ব্যমর্সরসক শুধুমাত্র দামখকৃর্ দমামদ / কাগজপত্র মবসবচনা 

 শুনামন গ্রণাসন্ত জমাখামরসজর অসদল মরমভউ করা সি 

র্াসক।   

 

মি:ািারণর্ ৪৫ 

মদন 

 

খরচ:অসবদন 

মি(সকাট ম মি)- ১০ 

টাকা 

খমর্িান মি-৪৩ টাকা 

(খমর্িান প্রদান 

প্রসিাজন স) 

ব মসমাট৫৩/-(খমর্িান 

প্রদান প্রসিাজন স) 

১। এএ এযান্ড 

টিএযাক্ট ১৯৫০ 

২। ভূমম ব্যবস্থাপনা 

ম্যানুিা ১৯৯০  

মর্মরক্তসজা 

প্রলাক 

(রাজস্ব) 

১3 -ঐ- মরটান ম বামর্ বা 

মরটান ম দামখ এর 

মাধ্যসম ভূমম উন্নিন 

কর ারপুনঃ 

মনি মারণ 

কারী 

কমমলনার (ভূমম) 

 

অসবদনপ্রামপ্তর পর  প্রমর্সবদসনর জন্য আউমনিন ভূমম মিস 

সপ্ররণ করা ি। আউমনিন ভূমম মি সর্সক প্রমর্সবদন প্রামপ্তর 

পর পেসক সনাটিল প্রদানক্রসম শুনামন গ্রণ করা ি। র্:পর 

দামখমি কাগজপত্রামদ এবং স্বত্ব দখ মবসবচনাি সকান অপমত্ত 

না র্াকস নুসমাদন সদিা সি র্াসক। 

মি: ািারণর্২০-

২৫মদন 

খরচ:১০ টাকার সকাট ম 

মি ব্যর্ীর্ ন্য সকান 

খরচ নাআ 

১। এএ এযান্ড 

টিএযাক্ট ১৯৫০ 

২। ভূমম ব্যবস্থাপনা 

ম্যানুিা ১৯৯০ 

৩। ভূমম ংোর 

ধ্যাসদল ১৯৮৪  

সজা প্রলাক 



ক্রমম

ক 

নং 

সবা 

প্রদানকারী 

মিসরনাম 

সবার নাম দামিত্বপ্রাপ্তকম মক

র্মা / কম মচারী 

সবাপ্রদাসনরপদ্ধমর্ 

(ংসেসপ) 

সবাপ্রামপ্তরপ্রসিাজনীি

মি  খরচ 

ংমিষ্টঅআন 

/ 

মবমি/নীমর্মা

া 

মনমদ মষ্টসবাসপ

সর্ 

ব্যর্ মস পরবর্ী 

প্রমর্কারকারী 

কম মকর্মা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 

১4 -ঐ- ভূমম উন্নিন কর 

মনি মারণীর অপমত্ত 

মনষ্পমত্ত 

কারী 

কমমলনার (ভূমম) 

 

অসবদনপ্রামপ্তর পর অপমত্ত মবসি প্রমর্সবদন দামখসর  জন্য  

আউমনিন ভূমম কারী কম মকর্মা বরাবর সপ্ররণ করা ি এবং 

শুনামনর জন্য মদন / র্ামরখ িায ম কসর পেগণসক সনাটিল প্রদান 

করা ি। মনি মামরর্ র্ামরসখ গৃীর্ শুনামন এবং আউমনিন ভূমম 

কারী কম মকর্মা কর্তমক দামখকৃর্ প্রমর্সবদন পয মাসাচনাসন্ত 

অসদল প্রদান করা ি । অসবদনকারীর অপমত্ত গৃীর্ স কর 

পুনঃমনব মাচন সন্ত সরমজস্টার-II (র্ব বাকী সরমজস্টার)এবং ১ 

নং মরটান ম  (প্রসযাজয সেসত্র মরটান ম – ৩) ংসলািসনর জন্য 

আউমনিন ভূমম কারী কম মকর্মাসক মনসদ মলনা প্রদান করা ি।  

মি: ািারণর্১৫-

২৫মদন 

 

খরচ:১০ টাকার সকাট ম 

মি ব্যর্ীর্ ন্য সকান 

খরচ নাআ 

 

১। এএ এযান্ড 

টিএযাক্ট ১৯৫০  

২। ভূমম ব্যবস্থাপনা 

ম্যানুিা ১৯৯০ 

। ৩ ভূমম উন্নিন 

কর ধ্যাসদল 

১৯৭৬ 

৪। ভূমম উন্নিন 

কর মবমিমাা 

১৯৭৬ 

৫। পমরপত্র 

মর্মরক্ত সজা 

প্রলাক 

(রাজস্ব) 

১5 -ঐ- ভূমম উন্নিন কর 

মনি মারসণ ভূমমর 

ব্যবার মভমত্তক 

সেমণ পমরবর্মন এর 

অসবদন মনষ্পমত্ত 

কারী 

কমমলনার (ভূমম) 

 

অসবদনপ্রামপ্তর পর অপমত্ত মবসি প্রমর্সবদন দামখসর জন্য 

আউমনিন ভূমম কারী কম মকর্মা বরাবর সপ্ররণ করা ি এবং 

শুনামনর জন্য মদন / র্ামরখ িায ম কসর পেসক সনাটিল প্রদান 

করা ি। মনি মামরর্ র্ামরসখ গৃীর্ বক্তব্য এবং আউমনিন ভূমম 

কারী কম মকর্মা কর্তমক দামখকৃর্ প্রমর্সবদন পয মাসাচনা 

সন্ত অসদল প্রদান করা ি। অসবদনকারীর অপমত্ত গৃীর্ 

স ভূমম উন্নিন কর পুনঃমনি মারসণর জন্য আউমনিন ভূমম 

কারী কম মকর্মাসক মনসদ মলনা প্রদান করা ি। স সমার্াসবক  

ভূমম উন্নিন কর পুনঃমনি মারণ কসর ংমিষ্ট সরমজস্টার এবং 

মরটান ম ংসলািন করা ি।  

মি: ািারণর্ 

২৫মদন 

 

খরচ:অসবদসন ১০ 

টাকার সকাট ম মি 

ংযুমক্ত 

১। এএ এযান্ড 

টিএযাক্ট ১৯৫০ 

২। ভূমম ব্যবস্থাপনা 

ম্যানুিা ১৯৯০ 

 

 

 

সজা প্রলাক 

১6 -ঐ- মকমস্ত জমনর্ ভূমম 

উন্নিন কসরর ার 

পুনঃমনি মারসণর 

অসবদন মনষ্পমত্ত 

কারী 

কমমলনার (ভূমম) 

অসবদনপ্রামপ্তর পর  প্রমর্সবদসনর জন্য আউমনিন ভূমম মিস 

সপ্ররণ এবং প্রমর্সবদন প্রামপ্তর পর ংমিষ্ট পেসক সনাটিল 

প্রদানক্রসম শুনামন গ্রণ এবং প্রসযাজয সেসত্র াসভ মিাসরর 

প্রমর্সবদন  দামখকৃর্ কাগজপত্রামদ পয মাসাচনা কসর 

অসবদনপত্রটি মনষ্পমত্তর অসদল প্রদান করা ি। 

মি: 

ািারণর্২৫মদন 

খরচ:অসবদসন ১০ 

টাকার সকাট ম মি 

ংযুমক্ত 

১। এএ এযান্ড 

টিএযাক্ট ১৯৫০ 

২। ভূমম ব্যবস্থাপনা 

ম্যানুিা ১৯৯০  

সজা প্রলাক 

17 -ঐ- জমমর খণ্ডর্ার 

নদ  এর জন্য 

অসবদন মনষ্পমত্ত 

কারী 

কমমলনার (ভূমম) 

 

অসবদন প্রামপ্তর পর সরজমমন র্দন্ত  সরকর্ মপত্র/ দমামদ 

যাচাআ সন্ত প্রমর্সবদন দামখসর জন্য আউমনিন ভূমম কারী 

কমমলনার বরাবর পত্র সপ্ররণ এবং  এবং শুনামনর মদন/ র্ামরখ 

িায ম কসর অসবদনকারী ংমিষ্টসদর সনাটিল প্রদান করা ি। 

মি: ািারণর্ ১৫-

২০মদন 

 

খরচ:অসবদসন ১০ 

১। এএ এযান্ড 

টিএযাক্ট ১৯৫০ 

২। ভূমম ব্যবস্থাপনা 

ম্যানুিা ১৯৯০ 

সজা প্রলাক 



ক্রমম

ক 

নং 

সবা 

প্রদানকারী 

মিসরনাম 

সবার নাম দামিত্বপ্রাপ্তকম মক

র্মা / কম মচারী 

সবাপ্রদাসনরপদ্ধমর্ 

(ংসেসপ) 

সবাপ্রামপ্তরপ্রসিাজনীি

মি  খরচ 

ংমিষ্টঅআন 

/ 

মবমি/নীমর্মা

া 

মনমদ মষ্টসবাসপ

সর্ 

ব্যর্ মস পরবর্ী 

প্রমর্কারকারী 

কম মকর্মা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 

িায ম র্ামরসখ পেগসণর বক্তব্য গ্রণ এবং আউমনিন ভূমম 

কারী কম মকর্মার প্রমর্সবদন এবং দামখকৃর্ দমামদ / 

কাগজপত্র পয মাসাচনা কসর অসদল প্রদান কসরন । অসবদন 

গৃীর্ স আউমনিন ভূমম কারী কম মকর্মা কর্তমক প্রস্তুর্কৃর্ 

প্রস্তামবর্ খন্ডর্ার নদ স্বাের কসর এক কমপ 

অসবদনকারীসক রবরা করা ি। মির্ীি কমপ ংমিষ্ট 

নমর্সর্ ংরেণ করা ি।  

টাকার সকাট ম মি 

ংযুমক্ত 

১৮ -ঐ- বসদাবস্তকৃর্ খা 

জমমর দখ বুমঝসি 

সদিা 

কারী 

কমমলনার (ভূমম) 

 

সকান অসবদনকারীর নুকূস খাজমম (কৃম / কৃম) 

বসদাবস্ত প্রদান করা স বা বসদাবস্ত নুসমাদন করা স 

কবুমির্ ম্পাদন করা ি। র্ঃপর উপকারসভাগীর নুকূস 

নামজামর ম্পাদন মনমমত্ত াব সরমজমি মিসর মাধ্যসম 

সরমজসেলন ম্পাদন করা ি।  সরমজসেলন ম্পসন্নর পর 

নামজামর  জমাখামরজ ম্পন্ন করা ি। র্ঃপর আউমনিন 

ভূমম কারী কম মকর্মা কর্তমক প্রস্তুর্কৃর্ খমর্িান স্বাের সন্ত 

এর এক কমপ সরকর্ ম ংসলািসনর মনমমসত্ত  আউমনিন ভূমম 

কারী কম মকর্মা বরাবর সপ্ররণ করা ি।  আউমনিন ভূমম 

কারী কম মকর্মা সরকর্ ম সলািন এবং সামডং চালু কসর 

র্ামম প্রমর্সবদন উপসজা ভূমম মিস সপ্ররণ কসরন। 

পালাপামল মর্ দ্রুর্র্ম মসির মসধ্য বসদাবস্তকৃর্ জমমসর্ 

সরজমমন উপমস্থর্ সি (প্রসিাজসন সমসপ) জমমর দখ স্তান্তর 

কসরন। 

মি:২০-২৫মদন 

 

খরচ:অসবদসন ১০ 

টাকার সকাট ম মি 

ংযুমক্ত 

এএ এযান্ড 

টিএযাক্ট ১৯৫০ 

ভূমম ব্যবস্থাপনা 

ম্যানুিা ১৯৯০ 

সরকর্ ম ম্যানুিা 

প্রাকটি এযান্ড 

প্রমমর্উর 

ম্যানুিা ভূমম 

ংোর ধ্যাসদল 

১৯৮৪ মপ 

৯৬/৭২ এবং 

৯৮/৭২ মপমর্অর 

এযাক্ট ১৯১৩ 

সজা প্রলাক 

১৯ -ঐ- ভূমমর সেমণ 

পমরবর্মসনর অসবদন 

মনষ্পমত্ত 

কারী 

কমমলনার (ভূমম) 

 

অসবদন প্রামপ্তর পর সরজমমন র্দন্ত  সরকর্ীি দমামদ/ 

কাগজপত্র যাচাআ সন্ত প্রমর্সবদন / প্রস্তাব দামখসর জন্য 

ংমিষ্ট আউমনিন ভূমম কারী কম মকর্মা বরাবর পত্র সপ্ররণ 

এবং শুনামনর মদন/ র্ামরখ িায ম কসর অসবদনকারী 

ংমিষ্টসদর সনাটিল প্রদান করা ি । িায ম র্ামরসখ শুনামন গ্রণ , 

প্রাপ্ত প্রমর্সবদন এবং দামখকৃর্ দমামদ / কাগজপত্র 

পরীোসন্ত মর্ামর্ প্রমর্সবদন মর্মরক্ত সজা প্রলাক 

(রাজস্ব) বরাবর সপ্ররণ করা ি।  মর্মরক্ত সজা প্রলাক 

(রাজস্ব)  র্াঁর মর্ামর্ প্রস্তাব (প্রসিাজসন সরজমমন 

বসাকনপূব মক) সজা প্রলাক বরাবর সপ্ররণ কসরন। 

মি: ািারণর্৪০-

৪৫মদন 

 

খরচ:অসবদসন ১০ 

টাকার সকাট ম মি 

ংযুমক্ত 

১। এএ এযান্ড 

টিএযাক্ট ১৯৫০ 

২।  ভূমম 

ব্যবস্থাপনা 

ম্যানুিা ১৯৯০  

সজা প্রলাক / 

মবভাগীি 

কমমলনার 



ক্রমম

ক 

নং 

সবা 

প্রদানকারী 

মিসরনাম 

সবার নাম দামিত্বপ্রাপ্তকম মক

র্মা / কম মচারী 

সবাপ্রদাসনরপদ্ধমর্ 

(ংসেসপ) 

সবাপ্রামপ্তরপ্রসিাজনীি

মি  খরচ 

ংমিষ্টঅআন 

/ 

মবমি/নীমর্মা

া 

মনমদ মষ্টসবাসপ

সর্ 

ব্যর্ মস পরবর্ী 

প্রমর্কারকারী 

কম মকর্মা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 

নুসমাদন প্রামপ্তর পর ংসলামির্ খমর্িান কমপ প্রস্তুর্ কসর 

উপসজা ভূমম মিস সপ্ররসণর জন্য সজা প্রলাক কর্তমক 

প্রস্তাব নুসমামদর্ স র্া উপসজাভূমম মিস সপ্ররণ করা 

ি। কারী কমমলনার (ভূমম) কর্তমক নুসমাদসনর কমপ 

আউমনিন ভূমম কারী কম মকর্মার মনকট সপ্ররণ করা ি। 

আউমনিন ভূমম কারী কম মকর্মা যর্াযর্ভাসব ংসলািন  কসর 

র্ামম প্রমর্সবদন সপ্ররণ কসরন। 

২০ -ঐ- অমদবাীসদর িারা  

জমম  স্তান্তসরর 

নুমমর্ প্রদান 

কারী 

কমমলনার (ভূমম) 

 

কারী কমমলনার ভূমম বরাবর অসবদন করসর্ ি। অসবদন 

প্রামপ্তর পর যাচাআ করার জন্য আউমনিন ভূমম মিস সপ্ররণ 

করা ি। আউমনিন কারী ভূমম মিাসরর মনকট সর্সক 

প্রমর্সবদন প্রামপ্তর পর শুনামনর জন্য পত্র সদিা ি। আউমনিন 

কারী ভূমম কম মকর্মার মনকট সর্সক প্রাপ্ত প্রমর্সবদন , 

সরকর্ মপত্রামদ এবং শুনামনসর্ প্রাপ্ত র্সের মভমত্তসর্ জমম 

স্তান্তসরর নুমমর্ প্রদান করা ি র্বা বামর্ করা ি। 

এএ এযান্ড টি এযাক্ট, ১৯৫০ এর ৯৭ িারার মবিান মসর্ একজন 

অমদবাী সকব ন্য একজন অমদবাীর মনকট র্াঁর জমম 

স্তান্তর বা ম্পূণ ম খাআখাাম বন্ধক মদসর্ পারসব। র্সব স্তান্তর 

গ্রীর্া মসসব অমদবাী পািা না সগস স্থানীি রাজস্ব 

মিাসরর মমখর্ নুমমর্ মনসি অমদবাী ব্যর্ীর্ ন্য সকান 

ব্যমক্তর মনকট জমম স্তান্তর করসর্ পারসব।  

মি: ািারণর্ 

২৫মদন 

 

খরচ:অসবদসন ১০ 

টাকার সকাট ম মি  

১। এএ এযান্ড 

টিএযাক্ট ১৯৫০  

সজা প্রলাক  

২১ -ঐ- পমরর্যক্ত ম্পমত্ত 

(এমপ) আজারা প্রদান 

কারী 

কমমলনার (ভূমম) 

 

অসবদনপ্রামপ্তর পর  প্রমর্সবদসনর জন্য আউমনিন ভূমম মিস 

সপ্ররণ এবং প্রমর্সবদন প্রামপ্তর পর পেসক সনাটিল প্রদানক্রসম 

শুনামন গ্রণ  দামখমি কাগজপত্রামদ মবসবচনাি সকান অপমত্ত 

না র্াকস নুসমাদন সদিা ি। 

মি:ািারণর্ ২৫-

৩০মদন 

খরচ:অসবদসন ১০ 

টাকার সকাট ম মি 

ংযুমক্ত 

১। ভূমম ব্যবস্থাপনা 

ম্যানুিা ১৯৯০ 

২। পমরপত্র 

সজা প্রলাক 

২২ ঐ- পমরর্যক্ত ম্পমত্ত 

(এমপ) আজারা 

নবািন 

কারী 

কমমলনার (ভূমম) 

 

অসবদনপ্রামপ্তর পর  প্রমর্সবদসনর জন্য আউমনিন ভূমম মিস 

সপ্ররণ এবং প্রমর্সবদন প্রামপ্তর পর পেসক সনাটিল প্রদানক্রসম 

শুনামন গ্রণ  দামখমি কাগজপত্রামদ  মবসবচনাি সকান অপমত্ত 

না র্াকস নুসমাদন সদিা ি। 
 

মি:ািারণর্ ১০-

১৫ মদন 

খরচ:অসবদসনর 

াসর্১০/-

টাকারসকাট মমিংযুক্ত 

১। ভূমম ব্যবস্থাপনা 

ম্যানুিা ১৯৯০  

২। পমরপত্র  

সজা প্রলাক 



ক্রমম

ক 

নং 

সবা 

প্রদানকারী 

মিসরনাম 

সবার নাম দামিত্বপ্রাপ্তকম মক

র্মা / কম মচারী 

সবাপ্রদাসনরপদ্ধমর্ 

(ংসেসপ) 

সবাপ্রামপ্তরপ্রসিাজনীি

মি  খরচ 

ংমিষ্টঅআন 

/ 

মবমি/নীমর্মা

া 

মনমদ মষ্টসবাসপ

সর্ 

ব্যর্ মস পরবর্ী 

প্রমর্কারকারী 

কম মকর্মা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 

করসর্ ি 

২৩ -ঐ- পমরর্যক্ত ম্পমত্ত 

(এমপ) আজারাি 

আজারা গ্রীর্ার নাম 

পমরবর্মসনর অসবদন 

কারী 

কমমলনার (ভূমম) 

 

অসবদনপ্রামপ্তর পর  প্রমর্সবদসনর জন্য আউমনিন ভূমম মিস 

সপ্ররণ এবং প্রমর্সবদন প্রামপ্তর পর পেসক সনাটিল প্রদানক্রসম 

শুনামন গ্রণ  দামখমি কাগজপত্রামদ  মবসবচনাি সকান অপমত্ত 

না র্াকস নুসমাদন সদিা ি। 

মি: ািারণর্ ২০-

২৫মদন 

খরচ:অসবদসনর 

াসর্১০/-

টাকারসকাট মমিংযুক্ত 

করসর্ ি 

 

১। ভূমম ব্যবস্থাপনা 

ম্যানুিা ১৯৯০ 

২। পমরপত্র  

সজা প্রলাক 

২৪ -ঐ- করার্ ক স্থাপসনর 

জন্য জমমর 

মামকানারপ্রর্যিনপ

ত্র প্রদান 

কারী 

কমমলনার (ভূমম) 

 

অসবদনপ্রামপ্তর পর প্রমর্সবদসনর জন্য আউমনিন ভূমম মিস 

সপ্ররণ এবং প্রমর্সবদন প্রামপ্তর পর প্রসিাজন স 

পে/পেগণসকসনাটিল প্রদানক্রসম শুনামন গ্রণ  দামখমি 

কাগজপত্রামদ  মবসবচনাি সকান অপমত্ত না র্াকস প্রর্যিনপত্র 

প্রদান করাি। 

মি: ািারণর্ 

২৫মদন 

খরচ:অসবদসন সকাট ম 

মি ব্যর্ীর্ সকান মি 

প্রসিাজন সনআ 

১। করার্ ক 

(াআসন্স) 

মবমিমাা ২০১২ 

সজা প্রলাক 

২৫ -ঐ- খমর্িাসনর করমণক 

ভু ংসলািন 

 

কারী 

কমমলনার (ভূমম) 

 

অসবদনপ্রামপ্তর পর  প্রমর্সবদসনর জন্য আউমনিন ভূমম মিস 

সপ্ররণ এবং প্রমর্সবদন প্রামপ্তর পর ংমিষ্ট পেসক সনাটিল 

প্রদানক্রসম শুনামন গ্রণ  দামখমি কাগজপত্রামদ মবসবচনাি 

সকান অপমত্ত না র্াকস খমর্িাসনর করমণক ভু ংসলািসনর 

অসদল সদিা ি। অসদল নুাসর আউমনিন ভূমম কারী 

কম মকর্মা ংসলামির্ খমর্িান প্রস্তুর্ কসর সপল করস স্বাের 

কসর অসবদনকারীসক সদিা ি এবং উপসজা  আউমনিন 

ভূমম মিসর সরকর্ ম ংসলািন করা ি। 

মি: ািারণর্ 

২৫মদন 

খরচ:সকাট ম মি -১০ 

টাকা 

সরকর্ ম ংসলািন মি -

২০০ টাকা  

খমর্িান মি- ৪৩ টাকা  

সমাট -২৫৩ টাকা 

 

১। এএ এযান্ড 

টিএযাক্ট ১৯৫০ 

২। প্রজাস্বত্ব 

মবমিমাা ১৯৫৫ 

৩। ভূমম 

ব্যবস্থাপনা 

ম্যানুিা ১৯৯০ 

৪। সকাট ম মি যাক্ট 

-১৮৭০ 

সজা প্রলাক 

 


