
সটিজজন চার্ টার 

ক্রসমক 

নং 

সবা 

প্রদানকারী 

সিজরনাম সবার নাম 

দাসিত্বপ্রাপ্তকম টকর্টা / 

কম টচারী 

সবাপ্রদাজনরপদ্ধসর্ 

(ংজেজপ) 

সবাপ্রাসপ্তরপ্রজিাজনীিমি 

 খরচ 

ংসিষ্টঅআন 

/ সবসি/নীসর্মাা 

সনসদ টষ্টজবাজপজর্ 

ব্যর্ টজ পরবর্ী 

প্রসর্কারকারী 

কম টকর্টা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 

০১ উপজজা 

ভূসম সি 

ভূসমীনজদর মাজঝ কৃস খা জসম বজদাবস্ত প্রদান  ১. সজা প্রলাক 

২। সর্সরক্ত সজা 

প্রলাক (রাজস্ব) 

৩ উপজজা সনব টাী 

সিার 

৪. কারী কসমলনার 

(ভূসম) 

  

অজবদন প্রাসপ্তর পর অজবদনকারী 

প্রকৃর্ ভূসমীন সকনা র্া আউসনিন 

পয টাজি প্রকাশ্য ভা অহ্বান কজর 

উপজজাকৃস খা জসম ব্যবস্থাপনা 

 বজদাবস্ত কসমটি কর্তটক যাচাআ 

করা ি। পরবর্ীজর্ উপজজা ভূসম 

সিজ ংসিষ্ট সরসজস্টাজর এসি 

(সরসজস্টার-১২) সদজি জরজসমন 

র্দন্ত  সরকর্ টপত্র যাচাআ জন্ত 

প্রস্তাব/ প্রসর্জবদন দাসখজর জন্য 

আউসনিন ভূসম সিজ সপ্ররণ করা 

ি। চাসর্ ভূসমর বস্থান  

সরকর্ টপত্র যাচাআ কজর প্রস্তাব/ 

প্রসর্জবদন উপজজা ভূসম সিজ 

সপ্ররণ করা ি।  প্রাপ্ত প্রস্তাজবর 

উপর উপজজা ভূসম সিজর 

কানুনজগা/ াজভ টিাজরর মর্ামর্ 

গ্রণ এবং অজবদন ংসিষ্ট কৃস 

খা জসমর সেচ ম্যাপ তর্সর করা 

ি । র্:পর বজদাবস্ত প্রস্তাব 

উপজজা কৃস খা জসম ব্যবস্থাপনা 

 বজদাবস্ত কসমটির ভাি 

উপস্থাপন করা ি এবং র্া সজা 

কসমটিজর্  নুজমাদজনর জন্য সজা 

প্রলাজকর কায টাজি সপ্ররণ করা 

ি। সজা প্রলাক কর্তটক চূড়ান্ত 

নুজমাদজনর পর কারী 

কসমলনার (ভূসম) কর্তটক কবুসির্ 

ম্পাদন এবং াব সরসজসি 

সিজর মাধ্যজম দস 

সরসজজেলন ম্পন্ন করা ি এবং 

ভূসমীনজদর দখ বুসঝজি সদিা 

ি। র্াছাড়ানামজাসর  

জমাভাগকরণ এবং সরকর্ ট 

ংজলািজনর জন্য আউসনিন ভূসম 

সিজ সপ্ররণ করা জি র্াজক।  

সরকর্ ট ংজলািনজন্ত আউসনিন ভূসম 

কারী কম টকর্টা কর্তটক র্াসম 

প্রসর্জবদন উপজজা ভূসম সিজ 

সপ্ররণ করার মাধ্যজম কাজটি 

মি: ািারণর্ 

৬০-90 সদন 

  

খরচ: াাসম – ১ র্াকা 

সরসজজেলন সি – ২৪০ 

র্াকা 

১. 

কৃসখাজসমব্যবস্থাপনাবজদাবস্তনীসর্মাা - 

১৯৯৭ 

২. ভূসম ব্যবস্থাপনা ম্যানুিা- ১৯৯০ 

৩. ভূসম ংোর ধ্যাজদল ১৯৮৪ 

সজা প্রলাক 

  



ক্রসমক 

নং 

সবা 

প্রদানকারী 

সিজরনাম সবার নাম 

দাসিত্বপ্রাপ্তকম টকর্টা / 

কম টচারী 

সবাপ্রদাজনরপদ্ধসর্ 

(ংজেজপ) 

সবাপ্রাসপ্তরপ্রজিাজনীিমি 

 খরচ 

ংসিষ্টঅআন 

/ সবসি/নীসর্মাা 

সনসদ টষ্টজবাজপজর্ 

ব্যর্ টজ পরবর্ী 

প্রসর্কারকারী 

কম টকর্টা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 

ম্পন্ন  জি র্াজক। 

০২ -ঐ- ার্ বাজাজরর চাসদনাসভটি একনা বজদাবস্ত প্রদান ১. সজা প্রলাক 

২। সর্সরক্ত সজা 

উপজজা ভূসম সিজ 

অজবদনপ্রাসপ্তর পর র্া ংসিষ্ট 

মি: ািারণর্ 

40-৪৫ সদন 

১। ার্বাজাজরর রকাসর খা জসম বজদাবস্ত 

ংক্রান্ত ১৯৯৫ াজর ার্কটার   

সজা প্রলাক 



ক্রসমক 

নং 

সবা 

প্রদানকারী 

সিজরনাম সবার নাম 

দাসিত্বপ্রাপ্তকম টকর্টা / 

কম টচারী 

সবাপ্রদাজনরপদ্ধসর্ 

(ংজেজপ) 

সবাপ্রাসপ্তরপ্রজিাজনীিমি 

 খরচ 

ংসিষ্টঅআন 

/ সবসি/নীসর্মাা 

সনসদ টষ্টজবাজপজর্ 

ব্যর্ টজ পরবর্ী 

প্রসর্কারকারী 

কম টকর্টা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 

প্রলাক (রাজস্ব) 

৩ উপজজা সনব টাী 

সিার 

৪. কারী কসমলনার 

(ভূসম) 

  

আউসনিন ভূসম সিজ সপ্ররণ করা 

ি। আউসনিন ভূসম কারী 

কম টকর্টা জরজসমজন র্দন্ত  

সরকর্ টপত্র যাচাআ জন্ত প্রসর্জবদন 

দাসখ কজরন। উপজজা ভূসম 

সিজর কানুনজগার মর্ামর্ 

গ্রজণর পর কারী কসমলনার 

(ভূসম) কর্তটক পরীোসন্ত মর্ামর্ 

প্রস্তাব নুজমাদজনর জন্য উপজজা 

সনব টাী সিার বরাবর সপ্ররণ করা 

ি। উপজজা সনব টাী সিার 

প্রাপ্ত প্রস্তাব পরীোজন্ত মর্ামর্ 

 সর্সরক্ত সজা প্রলাক (রাজস্ব) 

বরাবর সপ্ররণ কজরন। সর্সরক্ত 

সজা প্রলাক (রাজস্ব) কর্তটক 

প্রস্তাব উপস্থাপন এবং সজা 

প্রলাক কর্তটক র্া 

নুজমাদনপূব টকনুজমাসদর্ প্রস্তাব 

উপজজা ভূসম সিজ সপ্ররণ করা 

জি র্াজক। র্ঃপর সজমাসন 

অদাি  াআজন্স প্রদাজনর সনসমত্ত 

সজগ্রীর্াজক পত্র সদিা ি।  

সজমাসন অদািজন্ত নসর্ ংরেণ 

করা জি র্াজক। 

  

খরচ: প্রসর্ বগ টসমর্ার 

১. সটি কজপ টাজরলন 

এাকাি ৫০০/-, 

২. সপৌর এাকাি ১২৫/-  

৩. সজা দর ব্যর্ীর্ 

১০০/- র্াকা 

৪. উপজজা দর ৫০/- 

এবং 

৫. ন্যান্য ২০/- র্াকা 

  

র্ৎপরবর্ী ার্কটার 

২। ভূসম ব্যবস্থাপনা ম্যানুিা, ১৯৯০ 

০৩ -ঐ- নামজাসর  জমাভাগ/জমা একসত্রকরণ ঃ কসমলনার (ভূসম), 

নামজাসর কারী 

াব সরসজস্টার সিজর ল্যান্ড 

ট্রান্সিার (LT) সনাটিল র্বা 

অজবদনকারী জর্ অজবদন প্রাসপ্তর 

পর ংসিষ্ট সরসজস্টাজর এসি সদজি 

আউসনিন ভূসম সিজ সপ্ররণ করা 

ি। আউসনিন ভূসম কারী 

কম টকর্টা জরজসমন র্দন্ত  

সরকর্ টপত্র যাচাআ জন্ত প্রস্তাব / 

প্রসর্জবদন উপজজা ভূসম সিজ 

সপ্ররণ কজরন। র্ঃপর কারী 

কসমলনার (ভূসম) শুনাসনর র্াসরখ 

িায ট কজর অজবদনকারী/ সরকর্ীি 

মাসক এবং স্বার্ ট ংসিষ্টজদর 

সনাটিল প্রদান কজরন। িায ট র্াসরজখ 

শুনাসন  কাগজপত্র পরীো-

সনরীো কজর নামজাসর মঞ্জুর/ না 

মঞ্জুর করা ি। অজবদন মঞ্জুর জ 

মি:জব টাচ্চ ৪৫ সদন 

মানগরীর জন্য ৬০ সদন 

খরচ: ১. অজবদন 

সি(সকার্ ট সি)- ৫/- র্াকা 

২. সনাটিল জাসর সি-২/-

র্াকা (নসিক ৪ জজনর 

জন্য) ৪ এর সিক প্রসর্ 

জজনর জন্য অর ০.৫০ 

র্াকা  প্রদান করজর্ জব। 

৩. সরকর্ ট ংজলািন সি-

২০০ র্াকা 

৪. খসর্িান সি-৪৩ র্াকা 

ব টজমার্=২৫০/-র্াকা 

১. এএ এযান্ড টি এযাক্ট, ১৯৫০ 

২. ভূসম ব্যবস্থাপনা ম্যানুিা ১৯৯০ 

৩। ভূসম মন্ত্রণাজির ০৫/০৪/২০১০ র্াসরজখর 

পসরপত্র 

  

সর্সরক্তজজা 

প্রলাক (রাজস্ব) 



ক্রসমক 

নং 

সবা 

প্রদানকারী 

সিজরনাম সবার নাম 

দাসিত্বপ্রাপ্তকম টকর্টা / 

কম টচারী 

সবাপ্রদাজনরপদ্ধসর্ 

(ংজেজপ) 

সবাপ্রাসপ্তরপ্রজিাজনীিমি 

 খরচ 

ংসিষ্টঅআন 

/ সবসি/নীসর্মাা 

সনসদ টষ্টজবাজপজর্ 

ব্যর্ টজ পরবর্ী 

প্রসর্কারকারী 

কম টকর্টা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 

আউসনিন ভূসম কারী কম টকর্টা 

কর্তটক প্রস্তুর্কৃর্ ০৫টি খসর্িাজনর 

কসপজর্ স্বাের জন্ত মূ নসর্জর্ ১ 

কসপ ংরেণ ১ কসপ সজা 

সরকর্ ট রুম এবং ১ কসপ আউসনিন 

ভূসম সিজ সপ্ররণ করা ি। 

র্ঃপর আউসনিন ভূসম কারী 

কম টকর্টা কর্তটক সরকর্ ট ংজলািন 

এবং সাসডং চালু কজর র্াসম 

প্রসর্জবদন উপজজা ভূসম সিজ 

সপ্ররণ করা ি। 

০৪ -ঐ- নামজাসর  জমাভাগ/জমা একসত্রকরণ সকজর ডুসিজকর্ 

খসর্িানপ্রদান 

ঃ কসমলনার (ভূসম) 

নামজাসর    কারী 

আউ.ভূ.ক 

  

কারী কসমলনার (ভূসম) বরাবর 

অজবদন দাসখ করজর্ ি। র্ানাি 

সজসর্ এসি অজবদনকারীর 

সনকর্ জর্ প্রাপ্ত অজবদজনর সবজি 

যর্াযর্ ব্যবস্থা গ্রজণর সনসমত্ত 

ংসিষ্ট আউসনিন ভূসম কারী 

কম টকর্টার সনকর্ সপ্ররণ করা ি। 

পরবর্ীজর্ যাচাআ বাছাআ জন্ত  

ডুসিজকর্ পচ টা তর্সর কজর কারী 

কসমলনার (ভূসম)-এর সনকর্ 

উপস্থাপন করা ি। কারী 

কসমলনার (ভূসম) পরীোজন্ত স্বাের 

প্রদান কজরন এবং অজবদনকারীজক 

রবরা করার সনজদ টল সদন। ১ কসপ 

ংসিষ্ট নামজাসর সমাকদ্দমার 

নসর্জর্ ংরেণ করা জি র্াজক। 

মি:জব টাচ্চ ০৫ সদন 

খরচ:অজবদন সি(সকার্ ট 

সি)- ১০ 

র্াকাএবংখসর্িান সি-৪৩ 

র্াকা ব টজমার্ ৫৩/- 

১. ােয অআন – ১৮৭২ 

২. সরকর্ ট ম্যানুিা - 1943 

সর্সরক্তজজা 

প্রলাক (রাজস্ব) 

০৫ -ঐ- নামজাসর  জমাভাগ/জমা একসত্রকরণ/সবসবি  সকজর 

অজদজলর নক/াটি টিাআর্ কসপ প্রদান 

  

ঃ কসমলনার (ভূসম), 

নামজাসরকারী 

অজবদনকারীর সনকর্ জর্ অজবদন 

প্রাসপ্তর পর র্া ংসিষ্ট সরসজস্টাজর 

এসি সদিা ি। সি কারী 

কর্তটক অজদজলর নক সখন / 

তুনাকরণ করার পর কারী 

কসমলনার (ভূসম) এর সনকর্ 

উপস্থাপন করা ি। কারী 

কসমলনার (ভূসম) পরীোজন্ত র্াজর্ 

স্বাের প্রদান কজরন। র্ঃপর 

অজবদনকারীজক র্া রবরা / 

প্রদান করা ি এবং ১ কসপ ংসিষ্ট 

নামজাসর সমাকদ্দমার নসর্জর্ 

ংরেণ করা ি। 

মি:জব টাচ্চ ০৫ সদন 

  

খরচ:অজবদন সি(সকার্ ট 

সি)- ১০/- র্াকা 

১. এএ এযাণ্ড টি এযাক্ট, ১৯৫০ 

২. প্রজাস্বত্ব সবসিমাাভূঃ ব্যঃ ম্যানুঃ 

৩. সরকর্ ট ম্যানুিাপসরপত্র 

সর্সরক্তজজা 

প্রলাক (রাজস্ব) 



ক্রসমক 

নং 

সবা 

প্রদানকারী 

সিজরনাম সবার নাম 

দাসিত্বপ্রাপ্তকম টকর্টা / 

কম টচারী 

সবাপ্রদাজনরপদ্ধসর্ 

(ংজেজপ) 

সবাপ্রাসপ্তরপ্রজিাজনীিমি 

 খরচ 

ংসিষ্টঅআন 

/ সবসি/নীসর্মাা 

সনসদ টষ্টজবাজপজর্ 

ব্যর্ টজ পরবর্ী 

প্রসর্কারকারী 

কম টকর্টা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 

০৬ -ঐ- সদিানী অদাজর্র রাি/অজদলমূজজরকর্ টংজলািন ১. সর্সরক্ত সজা 

প্রলাক (রাজস্ব) 

২. উপজজা সনব টাী 

সিার 

৩. কারী কসমলনার 

(ভূসম) 

৪. আউসনিন ভূসম কারী 

কম টকর্টা 

উপজজা ভূসম সিজ 

অজবদনপ্রাসপ্তর পর সবসবি সক নসর্ 

সৃজন কজর প্রস্তাব / প্রসর্জবদন 

দাসখজর জন্য ংসিষ্ট আউসনিন 

ভূসম সিজ সপ্ররণ করা ি। প্রস্তাব 

/ প্রসর্জবদন প্রাসপ্তর পর র্া যাচাআ 

কজর (সবজলর্ রকাসর স্বার্ ট অজছ 

সকনা) মর্ামর্ নসর্ সর্সরক্ত 

সজা প্রলাক (রাজস্ব) বরাবর 

সপ্ররণ করা ি।  সর্সরক্ত সজা 

প্রলাক (রাজস্ব) ংসিষ্ট কাগজপত্র 

/ দসাসদ এবং কারী 

কসমলনার (ভূসম)  এর মর্ামর্ 

যাচাআ / পরীোজন্ত নুজমাদন কজর 

নসর্ কারী কসমলনার (ভূসম) 

বরাবর সপ্ররণ কজরন। র্বা অপী 

করার পরামল ট সদন বা মর্ামজর্র 

জন্য ভূসম মন্ত্রণাজি সপ্ররণ কজরন। 

নুজমাদন প্রাসপ্তর সেজত্র ংজলাসির্ 

খসর্িান কসপ প্রস্তুর্ কজর উপজজা 

ভূসম সিজ সপ্ররজণর জন্য ংসিষ্ট 

আউসনিন ভূসম কারী কম টকর্টা 

বরাবর সরকর্ ট ংজলািজনর 

নুজমাদন কসপ সপ্ররণ করা ি। 

ংজলাসির্ ০৫ কসপ খসর্িান কসপ 

প্রাসপ্তর পর র্াজর্ স্বাের প্রদান কজর 

ংসিষ্ট অজবদনকারী, সজা সরকর্ ট 

রুম এবং আউসনিন ভূসম সিজ 

সপ্ররণ করা ি।  আউসনিন ভূসম 

সি  উপজজা ভূসম সিজ 

ভূসম কারী কম টকর্টা সরকর্ ট 

ংজলািন করার কজর উপজজা 

ভূসম সিজ র্াসম প্রসর্জবদন 

সপ্ররণ করার মাধ্যজম কায টক্রমটি 

ম্পন্ন করা জি র্াজক। 

মি:ািারণর্ ৪৫ সদন 

  

খরচ:ব টজমার্২৫০/-র্াকা 

১. এএ এযাণ্ড টি এযাক্ট, ১৯৫০ 

২. প্রজাস্বত্ব সবসিমাা, ১৯৫৫ 

৩। ভূঃ ব্যঃ ম্যানুঃ, ১৯৯০ 

  

সজা প্রলাক  

০৭ -ঐ- কৃস খা জসম বজদাবস্ত প্রদান সচব,  ভূসম 

মন্ত্রণাি/সবভাগীি 

কসমলনার/সজপ্র/জজপ্র(রা) 

/ উসন/ 

.ক(ভূ)/আউ.ভূ.ক 

সজা প্রলাজকর কায টাজির 

মাধ্যজম অজবদন প্রাসপ্তর পর ংসিষ্ট 

সরসজস্টাজর এসি সদজি আউসনিন 

ভূসম সিজ সপ্ররণ করা ি। 

আউসনিন ভূসম কারী কম টকর্টা 

জরজসমজন র্দন্ত  সরকর্ টপত্র 

মি: ৩-৪  মা, র্জব 

মন্ত্রণাজির নুজমাদজনর 

উপর সনভ টর কজর 

  

খরচ:ংসিষ্ট সমৌজার 

পূব টবর্ী  ১২ মাজর গড় 

১। ভূঃ ব্যঃ ম্যানুঃ ১৯৯০ 

২। কৃস খা জসম ব্যবস্থাপনা  বজদাবস্ত 

নীসর্মাা ১৯৯5  ংসিষ্ট ন্যান্য পসরপত্র 

সজা প্রলাক 



ক্রসমক 

নং 

সবা 

প্রদানকারী 

সিজরনাম সবার নাম 

দাসিত্বপ্রাপ্তকম টকর্টা / 

কম টচারী 

সবাপ্রদাজনরপদ্ধসর্ 

(ংজেজপ) 

সবাপ্রাসপ্তরপ্রজিাজনীিমি 

 খরচ 

ংসিষ্টঅআন 

/ সবসি/নীসর্মাা 

সনসদ টষ্টজবাজপজর্ 

ব্যর্ টজ পরবর্ী 

প্রসর্কারকারী 

কম টকর্টা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 

যাচাআ কজর প্রস্তাব / প্রসর্জবদন 

উপজজা ভূসম সিজ সপ্ররণ 

কজরন। প্রাপ্ত প্রস্তাব / প্রসর্জবদন 

উপজজা ভূসম সিজর কানুনজগা / 

াজভ টিার কর্তটক যাচাআ / পরীো 

কজর সেচ ম্যাপ তর্সর করা ি। 

কারী কসমলনার (ভূসম) প্রস্তাব / 

প্রসর্জবদন পরীো কজর মর্ামর্ 

র্া আউএন বরাবর সপ্ররণ কজরন। 

উপজজা সনব টাী সিার 

মর্ামর্ নসর্ সজা প্রলাজকর 

কায টাজি সপ্ররণ কজরন। সর্সরক্ত 

সজা প্রলাক (রাজস্ব) কর্তটক 

জরজসমন র্দন্ত  মর্ামর্ 

দাসখজর পর চূড়ান্ত নুজমাদজনর 

জন্য ভূসম মন্ত্রণাজি সপ্ররণ করা 

ি। সকছু সকছু সেজত্র ভূসম 

মন্ত্রণাজির মাধ্যজম রকার 

প্রিাজনর নুজমাদন প্রজিাজন ি। 

নুজমাদন জি অজ র্া সজা 

প্রলাজকর মাধ্যজম উপজজা ভূসম 

সিজ সপ্ররণ করা ি। 

অজবদনকারী িায টকৃর্ সাসম  

মূল্য রকাসর সকাাগাজর জমা 

প্রদান করজ চুসক্তপত্র ম্পাদন করা 

ি। র্ঃপর দস সরসজজেলন 

জন্ত নামজাসরকরণ  দখ 

স্তান্তর করা ি।   

মূজল্যর ১.৫ সর্জক ৩ গুণ 

পয টন্ত 

০৮ -ঐ- সপ টর্ ম্পসত্ত সজ নবািন ১. উপজজা সনব টাী 

সিার 

২. কারী কসমলনার 

(ভূসম) 

৩. আউসনিন ভূসম কারী 

কম টকর্টা 

অজবদনপ্রাসপ্তর পর (প্রজযাজয সেজত্র 

জরজসমন র্দন্ত পূব টক) প্রস্তাব তর্সর 

এবং র্া নুজমাদজনর জন্য 

উপজজা সনব টাী সিার বরাবর 

সপ্ররণ করা ি। প্রজিাজন জ 

শুনাসন সনিা ি।  উপজজা সনব টাী 

সিার কর্তটক  পরীোজন্ত র্া 

নুজমাদন এবং উপজজা ভূসম 

সিজ সপ্ররণ করা সি র্াজক। 

সজমাসন পসরজলাজির জন্য সজ 

গ্রীর্াজক পত্র সদিা ি। র্ঃপর 

িায টকৃর্ সজমাসন অদাি এবং নসর্ 

ংরেণ করা ি। 

মি:ািারণর্ ১৫-২০ 

সদন 

  

খরচ:১. কৃস-৫/- 

র্াকা/লর্াংল 

২. কৃস  ২০/-

র্াকা/লর্াংল 

৩. বাসণসজযক ৩০/- 

র্াকা/লর্াংল 

৪. সপৌর এাকার সভর্র 

কৃস- ১০/-র্াকা/লর্াংল 

৫. কৃস- ৪০/- 

র্াকা/লর্াংল 

১। সপ টর্ম্পসত্তপ্রর্যাপ টনঅআন২০০০২। 

ভূসমব্যবস্থাপনাম্যানুিা১৯৯০ এবং ভূসম 

মন্ত্রণাজির ২৬/০২/৯০ র্াসরজখর ১৬৯ নং 

াামী সনি টারণ ম্পসকটর্ সনজদ টলনা 

সজা প্রলাক 



ক্রসমক 

নং 

সবা 

প্রদানকারী 

সিজরনাম সবার নাম 

দাসিত্বপ্রাপ্তকম টকর্টা / 

কম টচারী 

সবাপ্রদাজনরপদ্ধসর্ 

(ংজেজপ) 

সবাপ্রাসপ্তরপ্রজিাজনীিমি 

 খরচ 

ংসিষ্টঅআন 

/ সবসি/নীসর্মাা 

সনসদ টষ্টজবাজপজর্ 

ব্যর্ টজ পরবর্ী 

প্রসর্কারকারী 

কম টকর্টা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 

৬. পাকাবাসড়- ৪/-

র্াকা/বগ টফুর্ 

০৯ -ঐ- সপ টর্ ম্পসত্তর সসজর নাম পসরবর্টন সজ নবািন  ১. উপজজা সনব টাী 

সিার 

২. কারী কসমলনার 

(ভূসম) 

৩. আউসনিন ভূসম কারী 

কম টকর্টা 

অজবদনপ্রাসপ্তর পর জরজসমজন 

র্দন্ত কজর প্রসর্জবদন দাসখজর 

জন্য আউসনিন ভূসম সিজ সপ্ররণ 

এবং শুনাসনর র্াসরখ িায ট কজর 

পেগণজক সনাটিল প্রদান করা ি । 

িায ট র্াসরজখ শুনাসন গ্রণ এবং 

সরকর্ টপত্র যাচাআ / মূল্যািনপূব টক 

নুজমাদজনর জন্য উপজজা সনব টাী 

সিার বরাবর সপ্ররণ করা ি। 

নুজমাদন জন্ত প্রস্তাব নসর্ 

উপজজা ভূসম সিজ সপ্ররণ করা 

ি। িায টকৃর্ সজমাসন পসরজলাজির 

জন্য সজ গ্রীর্াজক পত্র 

সপ্ররণপূব টক সর্সঅরমূজ  সজ 

মাসন অদাি এবং সজ নসর্ 

ংরেণ করা জি র্াজক। 

মি:ািারণর্ 

৩০-৪৫ সদন 

  

খরচ:নাম পসরবর্টজনর জন্য 

সকান সি নাআ; র্জব 

নবািন সি রকার 

সনি টাসরর্ াজর সদজর্ ি  

১। সপ টর্ম্পসত্তপ্রর্যাপ টনঅআন২০০০২। 

ভূসমব্যবস্থাপনাম্যানুিা, ১৯৯০এবং ভূসম 

মন্ত্রণাজির ২৬/০২/৯০ র্াসরজখর ১৬৯ নং 

াামী সনি টারণ ম্পসকটর্ সনজদ টলনা 

সজা প্রলাক 

১০ -ঐ- ার্ বাজাজরর চাসদনাসভটি  ব্যবাজরর াআজন্স নবািন ১. কারী কসমলনার 

(ভূসম) 

২. আউসনিন ভূসম কারী 

কম টকর্টা 

অজবদনকারী কর্তটক দাসখকৃর্ 

অজবদন প্রাসপ্তর পর র্া নসর্জর্ 

উপস্থাপন করা ি। প্রজযাজয সেজত্র 

আউসনিন ভূসম কারী কম টকর্টা / 

াজভ টিার কর্তটক জরজসমন 

র্দন্তপূব টক প্রসর্জবদন দাসখ করা 

জি র্াজক। প্রসর্জবদন যাচাআ / 

পরীোজন্ত এবং ীজজর লর্টাসদ ভঙ্গ 

না কজর র্াকজ নবািজনর প্রস্তাব 

নুজমাদন করা ি। র্ঃপর 

সর্সঅরমূজ  সজ মাসন অদাি 

এবং সজ নসর্ ংরেণ করা ি। 

  

মি:ািারণর্ ১৫ সদন 

  

খরচ:প্রসর্ বগ টসমর্ার 

১. সটি এাকাি ৫০০/- 

র্াকা 

২.  সপৌর াকাি ১২৫/- 

র্াকা 

৩. সজা দর  ব্যর্ীর্ 

১০০/- র্াকা 

৪. উপজজা দজর ৫০/- 

র্াকা এবং 

৫. ন্যান্য এাকাি ২০/- 

র্াকা 

১। ার্বাজাজরর রকাসর খা জসম বজদাবস্ত 

ংক্রান্ত ১৯৯৫ াজর ার্কটার   

র্ৎপরবর্ী ার্কটার। 

২। ভূসম ব্যবস্থাপনা ম্যানুিা ১৯৯০ 

  

সজা প্রলাক 

১১ -ঐ- ার্বাজাজররচাসদনাসভটিসজগ্রীর্ারনামপসরবর্টননবািন  ১. সর্সরক্ত সজা 

প্রলাক (রাজস্ব) 

২. উপজজা সনব টাী 

সিার 

৩. কারী কসমলনার 

(ভূসম) 

৪. আউসনিন ভূসম কারী 

কম টকর্টা 

অজবদনপ্রাসপ্তর পর জরজসমন র্দন্ত 

এবং সরকর্ টপত্র যাচাআ কজর 

প্রসর্জবদন দাসখজর জন্য আউসনিন 

ভূসম কারী কম টকর্টা বরাবর 

সপ্ররণ এবং শুনাসনর জন্য র্াসরখ 

িায ট কজর পেগণজক সনাটিল প্রদান 

করা ি ।  আউসনিন ভূসম কারী 

কম টকর্টা কর্তটক দাসখকৃর্ 

প্রসর্জবদন যাচাআ, শুনাসন গ্রণ এবং 

মি:ািারণর্ ২০-২৫ 

সদন 

খরচ:নাম পসরবর্টজনর জন্য 

সকান সি সদজর্ ি না; 

র্জব সবসি সমার্াজবক 

নবািন সি সদজর্ ি প্রসর্ 

বগ টসমর্ার 

১. সটি ৫০০/- র্াকা 

২.  সপৌর এাকাি ১২৫/- 

১। ার্বাজাজরর রকাসর খা জসম বজদাবস্ত 

ংক্রান্ত ১৯৯৫ াজর ার্কটার   

র্ৎপরবর্ী ার্কটার। 

২। ভূসম ব্যবস্থাপনা ম্যানুিা ১৯৯০। 

সজা প্রলাক 



ক্রসমক 

নং 

সবা 

প্রদানকারী 

সিজরনাম সবার নাম 

দাসিত্বপ্রাপ্তকম টকর্টা / 

কম টচারী 

সবাপ্রদাজনরপদ্ধসর্ 

(ংজেজপ) 

সবাপ্রাসপ্তরপ্রজিাজনীিমি 

 খরচ 

ংসিষ্টঅআন 

/ সবসি/নীসর্মাা 

সনসদ টষ্টজবাজপজর্ 

ব্যর্ টজ পরবর্ী 

প্রসর্কারকারী 

কম টকর্টা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 

সরকর্ টপত্র যাচাআজন্ত র্া 

নুজমাদজনর জন্য উপজজা সনব টাী 

সিাজরর মাধ্যজম সর্সরক্ত 

সজা প্রলাক (রাজস্ব) বরাবর 

সপ্ররণ করা ি । সর্সরক্ত সজা 

প্রলাক কর্তটক পরীোজন্ত 

সুপাসরল নসর্ উপস্থাপন এবং 

সজা প্রলাক কর্তটক র্া 

নুজমাসদর্ জ নুজমাসদর্ প্রস্তাব 

উপজজা ভূসম সিজ সপ্ররণকরা 

ি। র্ঃপর সজমাসন 

পসরজলাজির জন্য সজগ্রীর্াজক 

পত্র প্রদানপূব টক সজমাসন 

অদািপূব টক নসর্ ংরেণ করা ি। 

র্াকা 

৩.  সজা দর - ১০০/-

র্াকা 

৪.  উপজজা দর ৫০/- 

র্াকা এবং 

৫. ন্যান্য ২৫ /- র্াকা 

১২ -ঐ- নামজাসর  জমাভাগ অজদজলর সরসভউ ১. ঃ কসমলনার (ভূসম), 

২. নামজাসর কারী, 

৩. আউসনিন  ভূসম কারী 

কম টকর্টা 

অজবদনপ্রাসপ্তর প্রসর্জবদন দাসখজর 

জন্য আউসনিন ভূসম সিজ সপ্ররণ 

করা ি। অজবদন সবজি  

আউসনিন ভূসম কারী কম টকর্টা 

অজবদজনর যর্ার্ টর্া সবজি 

প্রসর্জবদন দাসখ কজরন। 

প্রসর্জবদন প্রাসপ্তর পর শুনাসনর 

র্াসরখ িায ট কজর ংসিষ্ট  

পেগণসক বসর্ করা ি। িায ট 

র্াসরজখ শুনাসনজন্ত সদ্ধ্বান্ত সদিা 

ি । অজবদন গ্রণজযাগ্য জ 

জমাখাসরজজর সরসভউ অজদল প্রদান 

করা ি। ন্যসদজক, অজবদন 

অগ্রণজযাগ্য জ র্া 

অজবদনকারীজক জাসনজি সদিা ি। 

প্রজযাজয সেজত্র আউসনিন ভূসম 

কারী কম টকর্টার প্রসর্জবদন 

ব্যসর্জরজক শুধুমাত্র দাসখকৃর্ 

দসাসদ / কাগজপত্র সবজবচনা  

শুনাসন গ্রণাজন্ত জমাখাসরজজর 

অজদল সরসভউ করা জি র্াজক।  

  

মি:ািারণর্ ৪৫ সদন 

  

খরচ:অজবদন সি(সকার্ ট 

সি)- ১০ র্াকা 

খসর্িান সি-৪৩ র্াকা 

(খসর্িান প্রদান প্রজিাজন 

জ) 

ব টজমার্৫৩/-(খসর্িান 

প্রদান প্রজিাজন জ) 

১। এএ এযান্ড টিএযাক্ট ১৯৫০ 

২। ভূসম ব্যবস্থাপনা ম্যানুিা ১৯৯০ 

সর্সরক্তজজা 

প্রলাক (রাজস্ব) 

১৩ -ঐ- সরর্ান ট বাসর্ বা সরর্ান ট দাসখ এর মাধ্যজম ভূসম উন্নিন কর 

ারপুনঃ সনি টারণ 

কারী কসমলনার (ভূসম) 

  

অজবদনপ্রাসপ্তর পর  প্রসর্জবদজনর 

জন্য আউসনিন ভূসম সিজ সপ্ররণ 

করা ি। আউসনিন ভূসম সি 

সর্জক প্রসর্জবদন প্রাসপ্তর পর পেজক 

সনাটিল প্রদানক্রজম শুনাসন গ্রণ করা 

মি: ািারণর্২০-

২৫সদন 

খরচ:১০ র্াকার সকার্ ট সি 

ব্যর্ীর্ ন্য সকান খরচ 

নাআ 

১। এএ এযান্ড টিএযাক্ট ১৯৫০ 

২। ভূসম ব্যবস্থাপনা ম্যানুিা ১৯৯০ 

৩। ভূসম ংোর ধ্যাজদল ১৯৮৪ 

সজা প্রলাক 



ক্রসমক 

নং 

সবা 

প্রদানকারী 

সিজরনাম সবার নাম 

দাসিত্বপ্রাপ্তকম টকর্টা / 

কম টচারী 

সবাপ্রদাজনরপদ্ধসর্ 

(ংজেজপ) 

সবাপ্রাসপ্তরপ্রজিাজনীিমি 

 খরচ 

ংসিষ্টঅআন 

/ সবসি/নীসর্মাা 

সনসদ টষ্টজবাজপজর্ 

ব্যর্ টজ পরবর্ী 

প্রসর্কারকারী 

কম টকর্টা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 

ি। র্:পর দাসখসি 

কাগজপত্রাসদ এবং স্বত্ব দখ 

সবজবচনাি সকান অপসত্ত না র্াকজ 

নুজমাদন সদিা জি র্াজক। 

১৪ -ঐ- ভূসম উন্নিন কর সনি টারণীর অপসত্ত সনষ্পসত্ত কারী কসমলনার (ভূসম) 

  

অজবদনপ্রাসপ্তর পর অপসত্ত সবজি 

প্রসর্জবদন দাসখজর  জন্য  

আউসনিন ভূসম কারী কম টকর্টা 

বরাবর সপ্ররণ করা ি এবং 

শুনাসনর জন্য সদন / র্াসরখ িায ট 

কজর পেগণজক সনাটিল প্রদান করা 

ি। সনি টাসরর্ র্াসরজখ গৃীর্ শুনাসন 

এবং আউসনিন ভূসম কারী 

কম টকর্টা কর্তটক দাসখকৃর্ 

প্রসর্জবদন পয টাজাচনাজন্ত অজদল 

প্রদান করা ি । অজবদনকারীর 

অপসত্ত গৃীর্ জ কর পুনঃসনব টাচন 

জন্ত সরসজস্টার-II (র্ব বাকী 

সরসজস্টার)এবং ১ নং সরর্ান ট  

(প্রজযাজয সেজত্র সরর্ান ট – ৩) 

ংজলািজনর জন্য আউসনিন ভূসম 

কারী কম টকর্টাজক সনজদ টলনা 

প্রদান করা ি। 

মি: ািারণর্১৫-২৫সদন 

  

খরচ:১০ র্াকার সকার্ ট সি 

ব্যর্ীর্ ন্য সকান খরচ 

নাআ 

  

১। এএ এযান্ড টিএযাক্ট ১৯৫০ 

২। ভূসম ব্যবস্থাপনা ম্যানুিা ১৯৯০ 

। ৩ ভূসম উন্নিন কর ধ্যাজদল ১৯৭৬ 

৪। ভূসম উন্নিন কর সবসিমাা ১৯৭৬ 

৫। পসরপত্র 

সর্সরক্ত সজা 

প্রলাক (রাজস্ব) 

১৫ -ঐ- ভূসম উন্নিন কর সনি টারজণ ভূসমর ব্যবার সভসত্তক সেসণ 

পসরবর্টন এর অজবদন সনষ্পসত্ত 

কারী কসমলনার (ভূসম) 

  

অজবদনপ্রাসপ্তর পর অপসত্ত সবজি 

প্রসর্জবদন দাসখজর জন্য আউসনিন 

ভূসম কারী কম টকর্টা বরাবর 

সপ্ররণ করা ি এবং শুনাসনর জন্য 

সদন / র্াসরখ িায ট কজর পেজক 

সনাটিল প্রদান করা ি। সনি টাসরর্ 

র্াসরজখ গৃীর্ বক্তব্য এবং 

আউসনিন ভূসম কারী কম টকর্টা 

কর্তটক দাসখকৃর্ প্রসর্জবদন 

পয টাজাচনা জন্ত অজদল প্রদান করা 

ি। অজবদনকারীর অপসত্ত গৃীর্ 

জ ভূসম উন্নিন কর 

পুনঃসনি টারজণর জন্য আউসনিন ভূসম 

কারী কম টকর্টাজক সনজদ টলনা 

প্রদান করা ি। স সমার্াজবক  

ভূসম উন্নিন কর পুনঃসনি টারণ কজর 

ংসিষ্ট সরসজস্টার এবং সরর্ান ট 

ংজলািন করা ি। 

মি: ািারণর্ ২৫সদন 

  

খরচ:অজবদজন ১০ র্াকার 

সকার্ ট সি ংযুসক্ত 

১। এএ এযান্ড টিএযাক্ট ১৯৫০ 

২। ভূসম ব্যবস্থাপনা ম্যানুিা ১৯৯০ 

  

  

  

সজা প্রলাক 



ক্রসমক 

নং 

সবা 

প্রদানকারী 

সিজরনাম সবার নাম 

দাসিত্বপ্রাপ্তকম টকর্টা / 

কম টচারী 

সবাপ্রদাজনরপদ্ধসর্ 

(ংজেজপ) 

সবাপ্রাসপ্তরপ্রজিাজনীিমি 

 খরচ 

ংসিষ্টঅআন 

/ সবসি/নীসর্মাা 

সনসদ টষ্টজবাজপজর্ 

ব্যর্ টজ পরবর্ী 

প্রসর্কারকারী 

কম টকর্টা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 

১৬ -ঐ- সকসস্ত জসনর্ ভূসম উন্নিন কজরর ার পুনঃসনি টারজণর 

অজবদন সনষ্পসত্ত 

কারী কসমলনার (ভূসম) অজবদনপ্রাসপ্তর পর  প্রসর্জবদজনর 

জন্য আউসনিন ভূসম সিজ সপ্ররণ 

এবং প্রসর্জবদন প্রাসপ্তর পর ংসিষ্ট 

পেজক সনাটিল প্রদানক্রজম শুনাসন 

গ্রণ এবং প্রজযাজয সেজত্র 

াজভ টিাজরর প্রসর্জবদন  

দাসখকৃর্ কাগজপত্রাসদ 

পয টাজাচনা কজর অজবদনপত্রটি 

সনষ্পসত্তর অজদল প্রদান করা ি। 

মি: ািারণর্২৫সদন 

খরচ:অজবদজন ১০ র্াকার 

সকার্ ট সি ংযুসক্ত 

১। এএ এযান্ড টিএযাক্ট ১৯৫০ 

২। ভূসম ব্যবস্থাপনা ম্যানুিা ১৯৯০ 

সজা প্রলাক 

17 -ঐ- জসমর খণ্ডর্ার নদ  এর জন্য অজবদন সনষ্পসত্ত কারী কসমলনার (ভূসম) 

  

অজবদন প্রাসপ্তর পর জরজসমন 

র্দন্ত  সরকর্ টপত্র/ দসাসদ যাচাআ 

জন্ত প্রসর্জবদন দাসখজর জন্য 

আউসনিন ভূসম কারী কসমলনার 

বরাবর পত্র সপ্ররণ এবং  এবং 

শুনাসনর সদন/ র্াসরখ িায ট কজর 

অজবদনকারী ংসিষ্টজদর 

সনাটিল প্রদান করা ি। িায ট 

র্াসরজখ পেগজণর বক্তব্য গ্রণ 

এবং আউসনিন ভূসম কারী 

কম টকর্টার প্রসর্জবদন এবং 

দাসখকৃর্ দসাসদ / কাগজপত্র 

পয টাজাচনা কজর অজদল প্রদান 

কজরন । অজবদন গৃীর্ জ 

আউসনিন ভূসম কারী কম টকর্টা 

কর্তটক প্রস্তুর্কৃর্ প্রস্তাসবর্ খন্ডর্ার 

নদ স্বাের কজর এক কসপ 

অজবদনকারীজক রবরা করা ি। 

সির্ীি কসপ ংসিষ্ট নসর্জর্ 

ংরেণ করা ি। 

মি: ািারণর্ ১৫-

২০সদন 

  

খরচ:অজবদজন ১০ র্াকার 

সকার্ ট সি ংযুসক্ত 

১। এএ এযান্ড টিএযাক্ট ১৯৫০ 

২। ভূসম ব্যবস্থাপনা ম্যানুিা ১৯৯০ 

সজা প্রলাক 

১৮ -ঐ- বজদাবস্তকৃর্ খা জসমর দখ বুসঝজি সদিা কারী কসমলনার (ভূসম) 

  

সকান অজবদনকারীর নুকূজ 

খাজসম (কৃস / কৃস) বজদাবস্ত 

প্রদান করা জ বা বজদাবস্ত 

নুজমাদন করা জ কবুসির্ 

ম্পাদন করা ি। র্ঃপর 

উপকারজভাগীর নুকূজ নামজাসর 

ম্পাদন সনসমত্ত াব সরসজসি 

সিজর মাধ্যজম সরসজজেলন 

ম্পাদন করা ি।  সরসজজেলন 

ম্পজন্নর পর নামজাসর  

জমাখাসরজ ম্পন্ন করা ি। 

র্ঃপর আউসনিন ভূসম কারী 

মি:২০-২৫সদন 

  

খরচ:অজবদজন ১০ র্াকার 

সকার্ ট সি ংযুসক্ত 

এএ এযান্ড টিএযাক্ট ১৯৫০ ভূসম ব্যবস্থাপনা 

ম্যানুিা ১৯৯০ সরকর্ ট ম্যানুিা প্রাকটি 

এযান্ড প্রসসর্উর ম্যানুিা ভূসম ংোর 

ধ্যাজদল ১৯৮৪ সপ ৯৬/৭২ এবং ৯৮/৭২ 

সপসর্অর এযাক্ট ১৯১৩ 

সজা প্রলাক 



ক্রসমক 

নং 

সবা 

প্রদানকারী 

সিজরনাম সবার নাম 

দাসিত্বপ্রাপ্তকম টকর্টা / 

কম টচারী 

সবাপ্রদাজনরপদ্ধসর্ 

(ংজেজপ) 

সবাপ্রাসপ্তরপ্রজিাজনীিমি 

 খরচ 

ংসিষ্টঅআন 

/ সবসি/নীসর্মাা 

সনসদ টষ্টজবাজপজর্ 

ব্যর্ টজ পরবর্ী 

প্রসর্কারকারী 

কম টকর্টা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 

কম টকর্টা কর্তটক প্রস্তুর্কৃর্ খসর্িান 

স্বাের জন্ত এর এক কসপ সরকর্ ট 

ংজলািজনর সনসমজত্ত  আউসনিন 

ভূসম কারী কম টকর্টা বরাবর 

সপ্ররণ করা ি।  আউসনিন ভূসম 

কারী কম টকর্টা সরকর্ ট জলািন 

এবং সাসডং চালু কজর র্াসম 

প্রসর্জবদন উপজজা ভূসম সিজ 

সপ্ররণ কজরন। পালাপাসল সর্ 

দ্রুর্র্ম মজির মজধ্য বজদাবস্তকৃর্ 

জসমজর্ জরজসমন উপসস্থর্ জি 

(প্রজিাজজন সমজপ) জসমর দখ 

স্তান্তর কজরন। 

১৯ -ঐ- ভূসমর সেসণ পসরবর্টজনর অজবদন সনষ্পসত্ত কারী কসমলনার (ভূসম) 

  

অজবদন প্রাসপ্তর পর জরজসমন 

র্দন্ত  সরকর্ীি দসাসদ/ 

কাগজপত্র যাচাআ জন্ত প্রসর্জবদন / 

প্রস্তাব দাসখজর জন্য ংসিষ্ট 

আউসনিন ভূসম কারী কম টকর্টা 

বরাবর পত্র সপ্ররণ এবং শুনাসনর 

সদন/ র্াসরখ িায ট কজর 

অজবদনকারী ংসিষ্টজদর 

সনাটিল প্রদান করা ি । িায ট 

র্াসরজখ শুনাসন গ্রণ , প্রাপ্ত 

প্রসর্জবদন এবং দাসখকৃর্ 

দসাসদ / কাগজপত্র পরীোজন্ত 

মর্ামর্ প্রসর্জবদন সর্সরক্ত 

সজা প্রলাক (রাজস্ব) বরাবর 

সপ্ররণ করা ি।  সর্সরক্ত সজা 

প্রলাক (রাজস্ব)  র্াঁর মর্ামর্ 

প্রস্তাব (প্রজিাজজন জরজসমন 

বজাকনপূব টক) সজা প্রলাক 

বরাবর সপ্ররণ কজরন। নুজমাদন 

প্রাসপ্তর পর ংজলাসির্ খসর্িান 

কসপ প্রস্তুর্ কজর উপজজা ভূসম 

সিজ সপ্ররজণর জন্য সজা 

প্রলাক কর্তটক প্রস্তাব নুজমাসদর্ 

জ র্া উপজজাভূসম সিজ 

সপ্ররণ করা ি। কারী কসমলনার 

(ভূসম) কর্তটক নুজমাদজনর কসপ 

আউসনিন ভূসম কারী কম টকর্টার 

সনকর্ সপ্ররণ করা ি। আউসনিন 

মি: ািারণর্৪০-৪৫সদন 

  

খরচ:অজবদজন ১০ র্াকার 

সকার্ ট সি ংযুসক্ত 

১। এএ এযান্ড টিএযাক্ট ১৯৫০ 

২।  ভূসম ব্যবস্থাপনা ম্যানুিা ১৯৯০ 

সজা প্রলাক / 

সবভাগীি 

কসমলনার 



ক্রসমক 

নং 

সবা 

প্রদানকারী 

সিজরনাম সবার নাম 

দাসিত্বপ্রাপ্তকম টকর্টা / 

কম টচারী 

সবাপ্রদাজনরপদ্ধসর্ 

(ংজেজপ) 

সবাপ্রাসপ্তরপ্রজিাজনীিমি 

 খরচ 

ংসিষ্টঅআন 

/ সবসি/নীসর্মাা 

সনসদ টষ্টজবাজপজর্ 

ব্যর্ টজ পরবর্ী 

প্রসর্কারকারী 

কম টকর্টা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 

ভূসম কারী কম টকর্টা যর্াযর্ভাজব 

ংজলািন  কজর র্াসম প্রসর্জবদন 

সপ্ররণ কজরন। 

২০ -ঐ- অসদবাীজদর িারা  জসম  স্তান্তজরর নুমসর্ প্রদান কারী কসমলনার (ভূসম) 

  

কারী কসমলনার ভূসম বরাবর 

অজবদন করজর্ ি। অজবদন 

প্রাসপ্তর পর যাচাআ করার জন্য 

আউসনিন ভূসম সিজ সপ্ররণ করা 

ি। আউসনিন কারী ভূসম 

সিাজরর সনকর্ সর্জক প্রসর্জবদন 

প্রাসপ্তর পর শুনাসনর জন্য পত্র সদিা 

ি। আউসনিন কারী ভূসম 

কম টকর্টার সনকর্ সর্জক প্রাপ্ত 

প্রসর্জবদন, সরকর্ টপত্রাসদ এবং 

শুনাসনজর্ প্রাপ্ত র্জের সভসত্তজর্ 

জসম স্তান্তজরর নুমসর্ প্রদান করা 

ি র্বা বাসর্ করা ি। এএ 

এযান্ড টি এযাক্ট, ১৯৫০ এর ৯৭ 

িারার সবিান মজর্ একজন 

অসদবাী সকব ন্য একজন 

অসদবাীর সনকর্ র্াঁর জসম স্তান্তর 

বা ম্পূণ ট খাআখাাস বন্ধক সদজর্ 

পারজব। র্জব স্তান্তর গ্রীর্া 

সজজব অসদবাী পািা না সগজ 

স্থানীি রাজস্ব সিাজরর সসখর্ 

নুমসর্ সনজি অসদবাী ব্যর্ীর্ 

ন্য সকান ব্যসক্তর সনকর্ জসম 

স্তান্তর করজর্ পারজব। 

মি: ািারণর্ ২৫সদন 

  

খরচ:অজবদজন ১০ র্াকার 

সকার্ ট সি 

১। এএ এযান্ড টিএযাক্ট ১৯৫০ সজা প্রলাক 

২১ -ঐ- পসরর্যক্ত ম্পসত্ত (এসপ) আজারা প্রদান কারী কসমলনার (ভূসম) 

  

অজবদনপ্রাসপ্তর পর  প্রসর্জবদজনর 

জন্য আউসনিন ভূসম সিজ সপ্ররণ 

এবং প্রসর্জবদন প্রাসপ্তর পর পেজক 

সনাটিল প্রদানক্রজম শুনাসন গ্রণ  

দাসখসি কাগজপত্রাসদ সবজবচনাি 

সকান অপসত্ত না র্াকজ নুজমাদন 

সদিা ি। 

মি:ািারণর্ ২৫-

৩০সদন 

খরচ:অজবদজন ১০ র্াকার 

সকার্ ট সি ংযুসক্ত 

১। ভূসম ব্যবস্থাপনা ম্যানুিা ১৯৯০ 

২। পসরপত্র 

সজা প্রলাক 

২২ ঐ- পসরর্যক্ত ম্পসত্ত (এসপ) আজারা নবািন কারী কসমলনার (ভূসম) 

  

অজবদনপ্রাসপ্তর পর  প্রসর্জবদজনর 

জন্য আউসনিন ভূসম সিজ সপ্ররণ 

এবং প্রসর্জবদন প্রাসপ্তর পর পেজক 

সনাটিল প্রদানক্রজম শুনাসন গ্রণ  

দাসখসি কাগজপত্রাসদ  সবজবচনাি 

সকান অপসত্ত না র্াকজ নুজমাদন 

মি:ািারণর্ ১০-১৫ 

সদন 

খরচ:অজবদজনর াজর্১০/-

র্াকারজকার্ টসিংযুক্ত 

করজর্ ি 

১। ভূসম ব্যবস্থাপনা ম্যানুিা ১৯৯০ 

২। পসরপত্র 

সজা প্রলাক 



ক্রসমক 

নং 

সবা 

প্রদানকারী 

সিজরনাম সবার নাম 

দাসিত্বপ্রাপ্তকম টকর্টা / 

কম টচারী 

সবাপ্রদাজনরপদ্ধসর্ 

(ংজেজপ) 

সবাপ্রাসপ্তরপ্রজিাজনীিমি 

 খরচ 

ংসিষ্টঅআন 

/ সবসি/নীসর্মাা 

সনসদ টষ্টজবাজপজর্ 

ব্যর্ টজ পরবর্ী 

প্রসর্কারকারী 

কম টকর্টা 

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ 

সদিা ি। 

  

২৩ -ঐ- পসরর্যক্ত ম্পসত্ত (এসপ) আজারাি আজারা গ্রীর্ার নাম 

পসরবর্টজনর অজবদন 

কারী কসমলনার (ভূসম) 

  

অজবদনপ্রাসপ্তর পর  প্রসর্জবদজনর 

জন্য আউসনিন ভূসম সিজ সপ্ররণ 

এবং প্রসর্জবদন প্রাসপ্তর পর পেজক 

সনাটিল প্রদানক্রজম শুনাসন গ্রণ  

দাসখসি কাগজপত্রাসদ  সবজবচনাি 

সকান অপসত্ত না র্াকজ নুজমাদন 

সদিা ি। 

মি: ািারণর্ ২০-

২৫সদন 

খরচ:অজবদজনর াজর্১০/-

র্াকারজকার্ টসিংযুক্ত 

করজর্ ি 

  

১। ভূসম ব্যবস্থাপনা ম্যানুিা ১৯৯০ 

২। পসরপত্র 

সজা প্রলাক 

২৪ -ঐ- করার্ ক স্থাপজনর জন্য জসমর মাসকানারপ্রর্যিনপত্র 

প্রদান 

কারী কসমলনার (ভূসম) 

  

অজবদনপ্রাসপ্তর পর প্রসর্জবদজনর 

জন্য আউসনিন ভূসম সিজ সপ্ররণ 

এবং প্রসর্জবদন প্রাসপ্তর পর 

প্রজিাজন জ 

পে/পেগণজকজনাটিল প্রদানক্রজম 

শুনাসন গ্রণ  দাসখসি 

কাগজপত্রাসদ  সবজবচনাি সকান 

অপসত্ত না র্াকজ প্রর্যিনপত্র 

প্রদান করাি। 

মি: ািারণর্ ২৫সদন 

খরচ:অজবদজন সকার্ ট সি 

ব্যর্ীর্ সকান সি প্রজিাজন 

সনআ 

১। করার্ ক (াআজন্স) সবসিমাা ২০১২ সজা প্রলাক 

২৫ -ঐ- খসর্িাজনর করসণক ভু ংজলািন 

  

কারী কসমলনার (ভূসম) 

  

অজবদনপ্রাসপ্তর পর  প্রসর্জবদজনর 

জন্য আউসনিন ভূসম সিজ সপ্ররণ 

এবং প্রসর্জবদন প্রাসপ্তর পর ংসিষ্ট 

পেজক সনাটিল প্রদানক্রজম শুনাসন 

গ্রণ  দাসখসি কাগজপত্রাসদ 

সবজবচনাি সকান অপসত্ত না র্াকজ 

খসর্িাজনর করসণক ভু 

ংজলািজনর অজদল সদিা ি। 

অজদল নুাজর আউসনিন ভূসম 

কারী কম টকর্টা ংজলাসির্ 

খসর্িান প্রস্তুর্ কজর সপল করজ 

স্বাের কজর অজবদনকারীজক সদিা 

ি এবং উপজজা  আউসনিন ভূসম 

সিজর সরকর্ ট ংজলািন করা 

ি। 

    


