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১.১ নামজারি ও জমাভাগ/জমা একরিকিণ:
সেিা প্রদান পদ্ধরত (েংক্ষেক্ষপ):
েহকািী করমশনাি (ভূরম) ভূরম মারিক্ষকি আক্ষিদন অথিা োি-ক্ষিরজস্ট্রাি অরিক্ষেি ল্যান্ড ট্রান্সিাি (LT) সনাটিশ প্রারিি পি েংরিষ্ট সিরজস্টাক্ষি
এরি রদক্ষয় ইউরনয়ন ভূরম অরিক্ষে সপ্রিণ কিা হয়। ইউরনয়ন ভূরম েহকািী কমমকতমা েিজরমন তদন্ত ও সিকর্মপি যাচাই অক্ষন্ত প্রস্তাি/প্ররতক্ষিদন
উপক্ষজিা ভূরম অরিক্ষে সপ্রিণ কক্ষিন। উক্ত প্ররতক্ষিদন প্রারিি পি িা আক্ষিদন প্রারিি পিই ইউরনয়ন ভূরম েহকািী কমমকতমাি প্ররতক্ষিদন
দারিক্ষিি েময়েীমা রনর্ মািণ কিাি পাশাপারশ েহকািী করমশনাি (ভূরম) শুনারনি তারিি/রদন র্ায ম কক্ষি আক্ষিদনকািী/ক্ষিকর্ীয় মারিক এিং
স্বাথ মেংরিষ্টক্ষদি সনাটিশ প্রদান কক্ষিন। র্ায ম তারিক্ষি শুনারন ও কাগজপি পিীো-রনিীো কক্ষি নামজারি মঞ্জুি/না-মঞ্জুি কক্ষি আক্ষদশ সদওয়া
হয়। আক্ষিদন মঞ্জুি হক্ষি ইউরনয়ন ভূরম েহকািী কমমকতমা কর্তমক প্রস্তুতকৃত ০৫ (পাঁচ) করপ িরতয়াক্ষন স্বােি অক্ষন্ত প্রক্ষয়াজনীয় রি আদায়
োক্ষপক্ষে আক্ষিদনকািীক্ষক ১ (এক) করপ, মূি নরথক্ষত ১ (এক), মূি িরতয়ান ভরিউক্ষমি েক্ষে ১ (এক) করপ, সজিা সিকর্ম রুক্ষম ১ (এক) করপ
এিং ইউরনয়ন ভূরম অরিক্ষেি মূি ভরিউক্ষম ১ (এক) করপ েংিেক্ষণি জন্য সপ্রিণ কিা হয়। ইউরনয়ন ভূরম েহকািী কমমকতমা সিরজস্টাি-২
হািনাগাদ কক্ষি প্ররতক্ষিদন দারিি কিাি মাধ্যক্ষম নামজারি প্ররিয়া েম্পন্ন হয়।
সেিা প্রারি েময়:
১। ব্যাক্তি আবেদবে ো LT নোটিশ প্রাক্তির পর েক্ষি মাচ্চ ২৮ রদন;
২। প্রোসী োাংলাবদক্তশ োগক্তরকবদর জন্য মহানগিীি সেক্ষি ০৯ কায মরদিে অন্যান্য নেবে ১২ কায মরদিে।
৩। রিরনক্ষয়াগিান্ধি িিারনমূরি রশল্প ও িারনরজিক প্ররতষ্ঠান (ঢাকা, নািায়নগঞ্জ, গারজপুি ও চট্টগ্রাম এিাকাি সেক্ষি) ০৭ রদন।
প্রবয়াজেীয় রি:
১। আক্ষিদক্ষনি েক্ষে সকার্ ম রি- ২০ র্াকা; ২। সনাটিশ জারি রি- ৫০ র্াকা; এিং
নামজারি জমাভাগ/জমাএকরিকিণ আক্ষিদন মঞ্জুি হিাি পি১। সিকর্ ম েংক্ষশার্ন িা হািকিণ রি- ১০০০ র্াকা; ২। িরতয়ান রি (প্ররতকরপ)- ১০০ র্াকা
সেিা প্রারিি স্থান: ১। উপবজলা/রাজস্ব সাবকেল ভূক্তি অক্তিস; ২। ইউরনয়ন ভূরম অরিে।
দারয়ত্বপ্রাি কমমকতমা/কমমচািী: ১। েহকািী করমশনাি (ভূরম); ২। ইউক্তেয়ে ভূক্তি সহকারী কিেকর্ো।
প্রবয়াজেীয় কাগজপি: (আক্ষিদক্ষনি েক্ষে)
১। েি মক্ষশষ নামজারি ও জমাভাগ/জমা একরিকিক্ষণি িরতয়ান (প্রক্ষযাজি সেক্ষি);
২। েি মক্ষশষ সগক্ষজক্ষর্ প্রকারশত িরতয়াক্ষনি করপ;
৩। ওয়ারিশ েনদপি (প্রক্ষযাজি সেক্ষি) (অনরর্ক ০৩ মাক্ষেি মক্ষধ্য ইস্যিকৃত);
ম
৪। মূি দরিক্ষিি িক্ষর্াকরপ/োটিিাইর্
করপ;
৫। েি মক্ষশষ জরিক্ষপি পি সথক্ষক আক্ষিদনকািীি আক্ষিদন পয মন্ত েময় পয মন্ত হস্তান্তক্ষিি িায়া/রপর্ দরিি;
৬। হািনাগাদ ভূরম উন্নয়ন কি পরিক্ষশাক্ষর্ি দারিিা;
ম
৭। আদািক্ষতি িায়/আক্ষদশ/রর্রি থাকক্ষি আক্ষদশ ও আরক্তজর োটিিাইর্
করপ;
৮। জরমি সচৌহরিেহ কিরম নক্সা (আক্ষিদনকারিি রনক্ষজি মক্ষতা);
৯। আক্ষিদনকািীি জাতীয় পরিচয় পক্ষিি িক্ষর্াকরপ;
১০। আক্ষিদক্ষনি েক্ষে আক্ষিদনকািীি েদ্য সতািা এক করপ পােক্ষপার্ ম োইক্ষজি ছরি;
১১। আক্ষিদনকািীরি পক্ষে মক্ষনানীত সকাক্ষনা ব্যারক্ত শুনানীক্ষত থাকক্ষত চাইক্ষি ছরিেহ হিিনামাি করপ;
১২। ক্তশল্প প্রক্তর্ষ্ঠাবের নেবে ক্তেডা কর্তেক ক্তের্ োক্তরর্ কাগজপে।
সেিা প্রারিি শতমািরি:
১। ক্তের্ োক্তরর্ িরবি আক্ষিদন কিক্ষত হক্ষি;
২। হালোগাদ জরমি মারিকানাি কাগজ ও দিি থাকক্ষত হক্ষি।
েংরিষ্ট আইন ও রিরর্:
১। রাষ্ট্রীয় অক্তর্গ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইে, ১৯৫০
২। ভূরম ব্যিস্থাপনা ম্যানুয়াি, ১৯৯০
৩। ভূরম মন্ত্রণািক্ষয়ি ৩০ জুন ২০১৫ তারিক্ষিি ৩১.০০.০০০০.০৪২.০৪.০১৯.০৮-৫৯৮ েম্বর পরিপি।
৪। ভূরম মন্ত্রণািক্ষয়ি ১১ সিব্রুয়ারি ২০৯ তারিক্ষিি ৩১.০০.০০০০.০৪৬.৬৮.০১৭.১৬.১০৮ নম্বি পরিপি।
৫। ভূরম মন্ত্রণািক্ষয়ি ১১ সেক্ষেম্বি ২০১৯ তারিক্ষিি ৩১.০০.০০০০.০৪২.৬৮.০০৬.১৯-৭১৪ নম্বি পরিপি।
সেিা প্রদাক্ষন ব্যথ ম হক্ষি প্ররতকািকািী কমমকতমা:

সজিা প্রশােক / অরতরিক্ত সজিা প্রশােক (িাজস্ব)।
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