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১.৫ খরতয়াননি কিরিক ভুি েংন াধন: 

সেিা প্রদান পদ্ধরত (েংনেনপ): 

 

আনিদন প্রারিি পি েংরিষ্ট সিরজস্টানি এরি রদনয় ইউরনয়ন ভূরম অরিনে সপ্রিি কিা হয়। ইউরনয়ন ভূরম েহকািী কম মকতমা েিজরমন তদন্ত 

ও সিকর্ মপত্র যাচাই অনন্ত প্রস্তাি/প্ররতনিদন উপনজিা ভূরম অরিনে সপ্রিি কনিন। উক্ত প্ররতনিদন প্রারিি পি িা আনিদন প্রারিি পিই ইউরনয়ন 

ভূরম েহকািী কম মকতমাি প্ররতনিদন দারখনিি েময়েীমা রনধ মািি কিাি পা াপার  েহকািী করম নাি (ভূরম) শুনারনি তারিখ/রদন ধায ম কনি 

আনিদনকািী/নিকর্ীয় মারিক এিং স্বার্ মেংরিষ্টনদি সনাটি  প্রদান কনিন। ধায ম তারিনখ শুনারন ও কাগজপত্র পিীো-রনিীো কনি খরতয়াননি 

কিরিক ভুি েংন াধননি আনদ  সদওয়া হয়। আনদ  অনুোনি ইউরনয়ন ভূরম েহকািী কম মকতমা কর্তমক প্রস্তুতকৃত েংন ারধত ০৫ (পাঁচ) করপ 

খরতয়ানন স্বােি অনন্ত প্রনয়াজনীয় রি আদায় োনপনে আনিদনকািীনক ১ (এক) করপ, মূি নরর্নত ১ (এক), মূি খরতয়ান ভরিউনমি েনে ১ 

(এক) করপ, সজিা সিকর্ ম রুনম ১ (এক) করপ এিং ইউরনয়ন ভূরম অরিনেি মূি ভরিউনম ১ (এক) করপ েংিেনিি জন্য সপ্রিি কিা হয়। 

ইউরনয়ন ভূরম েহকািী কম মকতমা সিরজস্টাি-২ হািনাগাদ কনি প্ররতনিদন দারখি কিাি মাধ্যনম খরতয়াননি কিরিক ভূি েংন াধন প্ররিয়া 

েম্পন্ন হয়।  

 

সেিা প্রারি েময়: োধািিত ৩০-৪৫ রদন 

 

প্রয়য়োজনীয় রি: 

১। সকার্ ম রি- ২০ র্াকা; 

২। সিকর্ ম েংন াধন রি- ১০০০ র্াকা; 

৩। খরতয়ান রি (প্ররত করপ)- ১০০ র্াকা। 

  

সেিা প্রারিি স্থান: ১। উপয়জলো/রোজস্ব সোয়কেল ভূমি অমিস;  ২। ইউরনয়ন ভূরম অরিে 

 

দারয়ত্বপ্রাি কম মকতমা/কম মচািী: ১। েহকািী করম নাি (ভূরম); ২। ইউরনয়ন ভূরম েহকািী কম মকতমা; ৩। নামজারি েহকািী। 

 

প্রয়য়োজনীয় কাগজপত্র:  

১। েি মন ষ নামজারি ও জমাভাগ/জমা একরত্রকিনিি খরতয়ান (প্রনযাজয সেনত্র)  

২। মূি দরিনিি িনর্াকরপ/োটি মিাইর্ করপ  

৩। কিরিক ভূনিি স্বপনেি কাগজপত্র িা প্রমানপত্র  

৪। হািনাগাদ ভূরম উন্নয়ন কি পরিন ানধি দারখিা  

৫। আদািনতি িায়/আনদ /রর্রি র্াকনি আনদন ি োটি মিাইর্ করপ  

৬। আদািনতি িায়/আনদ /রর্রি র্াকনি আিরজি োটি মিাইর্ করপ  

৭। আনিদনকািীি জাতীয় পরিচয় পনত্রি িনর্াকরপ 

৮। আনিদননি েনে আনিদনকািীি েদ্য সতািা এক করপ পােনপার্ ম োইনজি ছরি; 

৯। আনিদনকািীরি পনে মননানীত সকাননা ব্যারক্ত শুনানীনত র্াকনত চাইনি ছরিেহ হিিনামাি করপ।  

 

সেিা প্রারিি  তমািরি: দারিি স্বপনে কাগজ েহ আনিদন দারখি 

 

েংরিষ্ট আইন ও রিরধ: 

১। রোষ্ট্রীয় অমিগ্রহণ ও প্রজোস্বত্ব আইন, ১৯৫০ 

২। প্রজাস্বত্ব রিরধমািা, ১৯৫৫ 

৩। ভূরম ব্যিস্থাপনা ম্যানুয়াি, ১৯৯০ 

৪। ভূরম মন্ত্রিািনয়ি ৩০ জুন ২০১৫ তারিনখি ৩১.০০.০০০০.০৪২.০৪.০১৯.০৮-৫৯৮ নম্বর পরিপত্র 

  

সেিা প্রদানন ব্যর্ ম হনি প্ররতকািকািী কম মকতমা:  সজিা প্র ােক / অরতরিক্ত সজিা প্র ােক (িাজস্ব) 
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