নামজারি ও জমাভাগ রিষয়ক সেিাি তারিকা

১.২ নামজারি ও জমাভাগ/জমা একরিকিণেি আণেণেি রিরভউ:
সেিা প্রোন পদ্ধরত (েংণেণপ):
আণিেন প্রারিি পি প্ররতণিেন োরিণিি জন্য ইউরনয়ন ভূরম অরিণে সপ্রিে কিা হয়। আণিেণনি রিষণয় ইউরনয়ন ভূরম েহকািী কমমকতমা
আণিেণনি যথাথ মতা যাচাই এিং সিকর্মপি যাচাই-িাছাই কণি প্ররতণিেন োরিি কণিন। প্ররতণিেনপ্রারিি পি শুনারনি তারিি/রেন ধায ম কণি
েংরিষ্ট পেগেণক অিরহত কিা হয়। ধায ম তারিণি শুনারন অণে রেদ্ধাে সেওয়া হয়। আণিেন গ্রহেণযাগ্য হণি জমািারিণজি রিরভউ আণেে
প্রোন কিা হয়। রিপিীতক্রণম আণিেন অগ্রহেণযাগ্য হণি তা আণিেনকািীণক জারনণয় সেওয়া হয়। েিকারি েম্পরি িা অরধগৃহীত েম্পরি
হণি িা আোিণতি রনণষধাজ্ঞা থাকণি ইউরনয়ন ভূরম েহকািী কমমকতমাি প্ররতণিেন ব্যরতণিণক শুধু োরিিকৃত েরিিারে/ কাগজপি রিণিচনা
কণি ও শুনারন গ্রহোণে জমািারিণজি আণেে রিরভউ কিা হণয় থাণক। সয িরতয়ান িারতণিি রিরভউ কিা হণি সেই িরতয়াণনি মারিণকি
শুনানী গ্রহে ব্যরতত রিরভউ আণেে প্রোন কিা হয়না। পূণি মি নামজািীি মাধ্যণম িরতয়াণনি মারিক সনাটিে গ্রহে না কিণি রনধ মারিত পদ্ধরতণত
সনাটিে জারি কণি শুনানীি কায মক্রম গ্রহে কিা হণয় থাণক।
সেিা প্রারি েময়:

োধািেত ৪৫-৬০ রেন

প্রয়য়োজনীয় রি:
১। আণিেন রি (ণকার্ ম রি)- ২০ র্াকা;
২। িরতয়ান রি (প্ররত করপ)- ১০০ র্াকা (িরতয়ান প্রোন প্রণয়াজন হণি)।
সেিা প্রারিি স্থান:

উপয়জলো/রোজস্ব সোয়কেল ভূমি অমিস

োরয়ত্বপ্রাি কমমকতমা/কমমচািী: েহকািী করমেনাি (ভূরম), নামজারি েহকািী
প্রয়য়োজনীয় কাগজপি:
১। েি মণেষ নামজারি ও জমাভাগ/জমা একরিকিণেি িরতয়ান (প্রণযাজয সেণি)
ম
২। েংরিষ্ট েি মণেষ িরতয়াণনি িণর্াকরপ/োটিিাইর্
করপ
৩। ওয়ারিে েনেপি (প্রণযাজয সেণি) (অনরধক ০৩ মাণেি মণধ্য ইস্যযকৃত)
ম
৪। মূি েরিণিি িণর্াকরপ/োটিিাইর্
করপ
মণেষ
৫। েি
জরিণপি পি সথণক আণিেনকািীি আণিেন পয মে েময় পয মে হস্তােণিি িায়া/রপর্ েরিি
৬। হািনাগাে ভূরম উন্নয়ন কি পরিণোণধি োরিিা
ম
৭। আোিণতি িায়/আণেে/রর্রক্র থাকণি আণেণেি োটিিাইর্
করপ
ম
৮। আোিণতি িায়/আণেে/রর্রক্র থাকণি আিরজি োটিিাইর্ করপ
৯। জরমি সচৌহরিেহ কিরম নক্সা
১০। আণিেনকািীি জাতীয় পরিচয় পণিি িণর্াকরপ
১১। আণিেণনি েণে আণিেনকািীি েদ্য সতািা এক করপ পােণপার্ ম োইণজি ছরি;
১২। আণিেনকািীরি পণে মণনানীত সকাণনা ব্যারি শুনানীণত থাকণত চাইণি ছরিেহ হিিনামাি করপ।
সেিা প্রারিি েতমািরি:

নামজারি আণেণেি ৩০ কায মরেিণেি মণধ্য রিরভউ আণিেন োরিি

েংরিষ্ট আইন ও রিরধ:
১। রোষ্ট্রীয় অমিগ্রহণ ও প্রজোস্বত্ব আইন, ১৯৫০
২। ভূরম ব্যিস্থাপনা ম্যানুয়াি, ১৯৯০
৩। ভূরম মন্ত্রোিণয়ি ৩০ জুন ২০১৫ তারিণিি ৩১.০০.০০০০.০৪২.০৪.০১৯.০৮-৫৯৮ নম্বর পরিপি
সেিা প্রোণন ব্যথ ম হণি প্ররতকািকািী কমমকতমা:

সজিা প্রোেক / অরতরিি সজিা প্রোেক (িাজস্ব)
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