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১.৬ সেওয়ানী আোিততি িায়/আতেশ মূতি সিকর্ ড েংতশাধন: 

সেিা প্রোন পদ্ধরত (েংতেতপ): 

 উপতজিা ভূরম অরিতে আতিেনপ্রারিি পি রিরিধ সকে নরি সৃজন কতি প্রস্তাি/প্ররততিেন োরিতিি জন্য েংরিষ্ট ইউরনয়ন ভূরম অরিতে সপ্রিণ 

কিা হয়। প্রস্তাি/ প্ররততিেনপ্রারিি পি তা যাচাই কতি েিকারি স্বাি ড জরিত না িাকতি েহকািী করমশনাি (ভূরম) কর্তডক কায ডক্রম গ্রহণ কিা 

হয়। েিকারি স্বাি ড জরিত িাকতি মতামতেহ নরি অরতরিক্ত সজিা প্রশােক (িাজস্ব) িিািি সপ্রিণ কিা হয়। অরতরিক্ত সজিা প্রশােক (িাজস্ব) 

েংরিষ্ট কাগজপত্র/ েরিিারে পিীো কতিন। প্রতয়াজতন রিজ্ঞ রজরপি মতামত গ্রহণ কতিন এিং েহকািী করমশনাি (ভূরম) এি মতামত 

যাচাই/পিীোতে অনুতমােন কতি নরি েহকািী করমশনাি (ভূরম) িিািি সপ্রিণ কতিন অিিা আপীি কিাি পিামশ ড সেন িা মতামততি জন্য 

ভূরম মন্ত্রণািতয় সপ্রিণ কতিন। অনুতমােনপ্রারিি পি েহকািী করমশনাি (ভূরম) প্রস্তািপত্র ও সেওয়ারন আোিততি আতেশ সমাতাতিক িরতয়াতনি 

করপ প্রস্তুত কতি উপতজিা ভূরম অরিতে সপ্রিতণি জন্য েংরিষ্ট ইউরনয়ন ভূরম েহকািী কম ডকতডাতক আতেশ রেতিন। ইউরনয়ন ভূরম েহকািী 

কম ডকতডা উক্র আতেশ সমাতাতিক প্রস্তািপত্র ও ৫ পাঁচ) করপ িরতয়ান প্রস্তুত কতিি উপতজিা ভূরম অরিতে সপ্রিণ কিতিন। েহকািী করমশনাি 

(ভূরম) আতেশনামায় সেওয়ারন আোিততি িাতয়ি রিষয়টি উতেি কতি িরতয়ান েংতশাধতনি আতেশেহ প্রস্তুতকৃত িরতয়াতন স্বােি কিতিন । 

প্রতয়াজনীয় রি আোয় োতপতে স্বােিকৃত িরতয়ান আতিেনকািীতক ১ (এক) করপ, মূি নরিতত ১ (এক) করপ, মূি িরতয়ান ভরিউতমি েতে 

১ (এক) করপ, সজিা সিকর্ ড রুতম ১ (এক) করপ এিং ইউরনয়ন ভূরম অরিতেি মূি ভরিউতম ১ (এক) করপ েংিেতণি জন্য সপ্রিণ কিা হয়। 

ইউরনয়ন ভূরম েহকািী কম ডকতডা সিরজস্টাি-২ হািনাগাে কতি প্ররততিেন োরিি কিাি মাধ্যতম এই প্ররক্রয়া েম্পন্ন হয়।  

 

সেিা প্রারি েময়:   োধািণত ৪৫ রেন 

 

প্রয়য়োজনীয় রি:  

১। আতিেতনি েতে সকার্ ড রি- ২০ র্াকা; ২। সনাটিশ জারি রি- ৫০ র্াকা; এিং  

 

নামজারি জমাভাগ/জমাএকরত্রকিণ আতিেন মঞ্জুি হিাি পি-  

১। সিকর্ ড েংতশাধন রি- ১০০০ র্াকা; ২। িরতয়ান রি- ১০০ র্াকা 

 

সেিা প্রারিি স্থান:   উপয়জলো/রোজস্ব সোয়কেল ভূমি অমিস, ইউমনয়ন ভূমি অমিস। 

 

োরয়ত্বপ্রাি কম ডকতডা/কম ডচািী:   ১। সজিা প্রশােক;   ২। অরতরিক্ত সজিা প্রশােক (িাজস্ব) 

৩। উপতজিা রনি ডাহী অরিোি ;  ৪। েহকািী করমশনাি (ভূরম) 

 

প্রয়য়োজনীয় কাগজপত্র: 

১। েি ডতশষ নামজারি ও জমাভাগ/জমা একরত্রকিতণি িরতয়ান (প্রতযাজয সেতত্র)  

২। ওয়ারিশ েনেপত্র (প্রতযাজয সেতত্র) (অনরধক ০৩ মাতেি মতধ্য ইস্যযকৃত)  

৩। মূি েরিতিি িতর্াকরপ/োটি ডিাইর্ করপ  

৪। েি ডতশষ জরিতপি পি সিতক আতিেনকািীি আতিেন পয ডে েময় পয ডে হস্তােতিি িায়া/রপর্ েরিি  

৫। হািনাগাে ভূরম উন্নয়ন কি পরিতশাতধি োরিিা  

৬। আোিততি িায়/আতেশ/রর্রক্র িাকতি আতেতশি োটি ডিাইর্ করপ  

৭। আোিততি িায়/আতেশ/রর্রক্র িাকতি আিরজি োটি ডিাইর্ করপ  

৮। জরমি সচৌহরিেহ কিরম নক্সা  

৯। আতিেনকািীি জাতীয় পরিচয় পতত্রি িতর্াকরপ 

১০। আতিেতনি েতে আতিেনকািীি েদ্য সতািা এক করপ পােতপার্ ড োইতজি ছরি; 

১১। আতিেনকািীরি পতে মতনানীত সকাতনা ব্যারক্ত শুনানীতত িাকতত চাইতি ছরিেহ হিিনামাি করপ।  

 

সেিা প্রারিি শতডািরি:  আতিেতনি োতি- মামিাি আিরজ ও িাতয়ি োটি ডিাইর্ করপ োরিি 

 

েংরিষ্ট আইন ও রিরধ: 

 ১। রোষ্ট্রীয় অমিগ্রহণ ও প্রজোস্বত্ব আইন, ১৯৫০  

২। প্রজাস্বত্ব রিরধমািা, ১৯৫৫  

৩। ভূরম ব্যিস্থাপনা ম্যানুয়াি, ১৯৯০ 

৪। ভূরম মন্ত্রণািতয়ি ৩০ জুন ২০১৫ তারিতিি ৩১.০০.০০০০.০৪২.০৪.০১৯.০৮-৫৯৮ নম্বর পরিপত্র 

৫। ভূরম মন্ত্রণািতয়ি ১১ সেতেম্বি ২০১৯ তারিতিি ৩১.০০.০০০০.৬৮.০০৬.১৯-৭১৪ নম্বি পরিপত্র। 

 

সেিা প্রোতন ব্যি ড হতি প্ররতকািকািী কম ডকতডা:  সজিা প্রশােক / অরতরিক্ত সজিা প্রশােক।  
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