খাসজমি বন্দাবস্ত প্রদান মবষয়ক সসবা

৩.১ ভূমিহীনদের িাদে কৃমি খাসজমি বদদাবস্ত প্রোন:
সসবা প্রোন পদ্ধমি (সংদেদপ);
ভূমিহীনগণ উপদজলা কৃমি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বদদাবস্ত কমিটির সেস্য সমিব ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর মনকট সরকার
কর্তৃক মনর্ ৃামরি ফরদি েরখাস্ত োমখল করদবন। আদবেনপ্রামির পর আদবেনকারী প্রকৃি ভূমিহীন মকনা িা ইউমনয়ন পর্ ৃাদয় প্রকাশ্য
সভা আহবান কদর উপদজলা কৃমি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বদদাবস্ত কমিটি কর্তৃক র্ািাই করা হয়। পরবিীদি উপদজলা ভূমি অমফদস
সংমিষ্ট সরমজস্ট্রাদর এমি (সরমজস্টার-১২) মেদয় সরজমিন িেন্ত ও সরকর্ৃ পত্র র্ািাই অদন্ত প্রস্তাব/প্রমিদবেন োমখদলর জন্য ইউমনয়ন
ভূমি অমফদস সপ্ররণ করা হয়। িামহি ভূমির অবস্থান ও সরকর্ৃপত্র র্ািাই কদর প্রস্তাব/প্রমিদবেন োমখদলর জন্য ইউমনয়ন ভূমি অমফদস
সপ্ররণ করা। ইউমনয়ন ভুমি অমিস হন্ে বেতিান অবস্থা এবং সেকর্তপত্র যাচাই কন্ে প্রমেন্বদন সহকােী কমিশনাে (ভূমি) বোবন্ে
সপ্রেণ কন্ে। উপন্জলা ভূমি অমিস প্রাি প্রস্তাদবর উপর উপদজলা ভূমি অমফদসর কানুনদগা/সাদভৃয়াদরর িিািি গ্রহণ এবং কৃমি খাস
জমির সেি ম্যাপ তিমর করা হয়। অিঃপর বদদাবস্ত প্রস্তাব উপদজলা কৃমি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বদদাবস্ত কমিটির সভায় উপস্থাপন
করা হয়। উপদজলা কমিটি কর্তৃক প্রস্তাব অনুদিামেি হদল বদদাবস্ত প্রস্তাব প্রদয়াজনীয় সকল কাগজপত্রসহ আদেশপদত্রর নমির িাধ্যদি
িা সজলা খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বদদাবস্ত কমিটিদি অনুদিােদনর জন্য সজলা প্রশাসদকর কার্ ৃালদয় সপ্ররণ করা হয়। সজলা প্রশাসক
কর্তৃক চূড়ান্ত অনুদিােদনর পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক কবুমলয়ি সম্পােন এবং সাব-সরমজস্ট্রার অমফদসর িাধ্যদি েমলল
সরমজদস্ট্রশন সম্পন্ন করা হয় এবং ভূমিহীনদের অনুকূদল অনুদিামেি জমির েখল বুমেদয় সেওয়া হয়। এছাড়া নািজামর ও জিাভাগকরণ
এবং সরকর্ ৃ সংদশার্দনর জন্য ইউমনয়ন ভূমি অমফদস সপ্ররণ করা হদয় িাদক। সরকর্ৃ সংদশার্নাদন্ত এবং ইউমনয়ন ভূমি সরকামর
কিৃকিৃা কর্তৃক িামিল প্রমিদবেন উপদজলা ভূমি অমফদস সপ্ররণ করার িাধ্যদি বদদাবস্ত প্রোদনর কাজটি সম্পন্ন হদয় িাদক।
সসবা প্রামির সিয়: সার্ারণি ৯০-১২০ মেন
প্রদয়াজনীয় মফ: সালামি-১/- টাকা, সরমজদস্ট্রশন মফ-২৪০ টাকা
সসবা প্রামির স্থান: ১। সজলা প্রশাসদকর কার্ ৃালয়; ২। উপদজলা মনব ৃাহী অমফসাদরর কার্ ৃালয়; ৩। উপদজলা/রাজস্ব সাদকৃল ভূমি অমফস
োময়ত্বপ্রাি কিৃকিৃা/কিৃিারী: ১। সজলা প্রশাসক /অমিমরক্ত সজলা প্রশাসক (রাজস্ব); ২। উপদজলা মনব ৃাহী অমফসার; ৩।সহকারী
কমিশনার (ভূমি); ৩। কানুনদগা/সাদভৃয়ার; ৪। ইউমনয়ন ভূমি সহকারী কিৃকিৃা
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র:
১। মনর্ ৃামরি ফরদি আবদেনপত্র;
২। সদ্য সিালা পাসদপাট ৃ সাইদজর ছমব (পমরবাদরর সেস্যসহ);
৩। জািীয় পমরিয় পদত্রর কমপ;
৪। আদবেনকারীর ছমব স্থানীয় সিয়ারম্যান/সিম্বার দ্বারা সিযাময়ি হদি হদব;
৫। স্থানীয় সিয়ারম্যান কর্তৃক ভূমিহীদনর সনে নাগমরক সনদের কমপ;
সসবা প্রামির শিৃাবমল:
কৃমি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বদদাবস্ত নীমিিালা, ১৯৯৭ এ বমণ ৃি শিৃাবমল সর্িনঃ১। প্রকৃি ভূমিহীন হদি হদব।
২। কৃমি খাস জমির জন্য আদবেন করদি হদব।
৩। সর্ৌি নাদি আদবেন করদি হদব । িদব মবর্বা বা মবপত্নীক হদল একক নাদিও আদবেন করদি পারদব।
সংমিষ্ট আইন ও মবমর্:
১। কৃমি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বদদাবস্ত নীমিিালা,১৯৯৭
২। োষ্ট্রীয় অমিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০
৩। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল,১৯৯০
৪। ভূমি সংোর অধ্যাদেশ,১৯৮৪
৫। সরমজদস্ট্রশন আইন, ২০০৪ (সংদশামর্ি)
সসবা প্রোদন ব্যি ৃ হদল প্রমিকারকারী কিৃকিৃা: সজলা প্রশাসক/ অমিমরক্ত সজলা প্রশাসক।
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৩.২ বদদাবস্তকৃি খাস জমির েখল বুমেদয় সেয়া:
সসবা প্রোন পদ্ধমি (সংদেদপ):
সকাদনা আদবেনকারীর অনুকূদল খাসজমি (কৃমি/অকৃমি) বদদাবস্ত প্রস্তাব অনুদিােন করা হদল িার সপ্রমেদি কবুমলয়ি সম্পােন করা
হয়। অিঃপর উপকারদভাগীর অনুকূদল সাব-সরমজমস্ট্র অমফদসর িাধ্যদি সরমজদস্ট্রশন সম্পােন করা হর্। সরমজদস্ট্রশন সম্পদন্নর পর
নািজামর ও জিাখামরজ সম্পন্ন করা হয়। ইউমনয়ন ভূমি সহকারী কিৃকিৃা সরকর্ৃ সংদশার্ন এবং সহামডং িালু কদর িামিল প্রমিদবেন
উপদজলা ভূমি অমফদস সপ্ররণ কদরন। পাশাপামশ অমি দ্রুিিি সিদয়র িদধ্য বদদাবস্তকৃি জমিদি সদরজমিদন উপমস্থি হদয় (প্রদয়াজদন
পমরিাপ কদর) েযাি ম্যাপসহ জমির েখল হস্তান্তর করা হয়।
সসবা প্রামির সিয়: সার্ারণি ২০-২৫ মেন
প্রদয়াজনীয় মফ: ২০ টাকার সকাট ৃ মফ ব্যমিি অন্য সকান খরি নাই।
সসবা প্রামির স্থান: উপদজলা/রাজস্ব সাদকৃল ভূমি অমফস ও ইউমনয়ন ভূমি অমফস।
োময়ত্বপ্রাি কিৃকিৃা/কিৃিারী: ১। সহকারী কমিশনার (ভূমি); ২। কানুনদগা/সাদভৃয়ার; ৩। ইউমনয়ন ভূমি সহকারী কিৃকিৃা
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র:
১। আদবেন।
২। বদদাবস্ত েমলদলর ও োবীর/িামলকানার স্বপেীয় কাগজপত্র।
সসবা প্রামির শিৃাবমল: োবীর স্বপদে কাগজ সহ আদবেন োমখল।
সংমিষ্ট আইন ও মবমর্:
১। োষ্ট্রীয় অমিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০
২। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল,১৯৯০
৩। কৃমি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বদদাবস্ত নীমিিালা,১৯৯৭
৪। অকৃমি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বদদাবস্ত নীমিিালা,১৯৯৫
সসবা প্রোদন ব্যি ৃ হদল প্রমিকারকারী কিৃকিৃা: সজলা প্রশাসক/অমিমরক্ত সজলা প্রশাসক (রাজস্ব)।
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৩.৩ অকৃমি খাস জমি বদদাবস্ত:
সসবা প্রোন পদ্ধমি (সংদেদপ):
সজলা প্রশাসদকর কার্ ৃালদয়র িাধ্যদি আদবেনপ্রামির পর সংমিষ্ট সরমজস্টাদর এমি মেদয় ইউমনয়ন ভূমি অমফদস সপ্ররণ করা হয়।
ইউমনয়ন ভূমি সহকামর কিৃকিৃা সদরজমিদন িেন্ত ও সরকর্ৃপত্র র্ািাই কদর প্রস্তাব/প্রমিদবেন উপদজলা ভূমি অমফদস সপ্ররণ কদরন।
প্রাি প্রস্তাব/প্রমিদবেন উপদজলা ভূমি অমফদসর কানুনদগা/সাদভৃয়ার কর্তৃক র্ািাই/পরীো কদর সেি ম্যাপ তিমর করা হয়। সহকামর
কমিশনার (ভূমি) প্রস্তাব/প্রমিদবেন পরীো কদর িিািিসহ িা উপদজলা মনব ৃাহী অমফসার বরাবর সপ্ররণ কদরন। উপদজলা মনব ৃাহী
অমফসার িিািিসহ নমি সজলা প্রশাসদকর কার্ ৃালদয় সপ্ররণ কদরন। প্রদর্াজয সেদত্র অমিমরক্ত সজলা প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তৃক
সদরজমিন িেন্ত ও িিািি োমখদলর পর সজলা প্রশাসক নমিদি স্বাের কদর চূড়ান্ত অনুদিােদনর জন্য ভূমি িন্ত্রণালদয় সপ্ররণ কদরন।
মকছু মকছু বদদাবস্ত প্রস্তাদবর সেদত্র ভূমি িন্ত্রণালদয়র িাধ্যদি সরকার প্রর্াদনর অনুদিােন প্রদয়াজন হয়। বদদাবস্ত প্রস্তাব অনুদিােন
হওয়ার পর বরাদ্দ আদেশ জামর কদর মূল নমি সজলা প্রশাসক বরাবর সফরি প্রোন করা হয়। অনুদিামেি নমি পরবিী কার্ ৃক্রি গ্রহদণর
জন্য উপদজলা ভূমি অমফদস সপ্ররণ করা হয়। আদবেনকারী র্ার্ ৃকৃি সসলামি মূল্য সরকামর সকািাগাদর জিা প্রোন করদল চুমক্তপত্র
সম্পােন করা হয়। অিঃপর েমলল সরমজদস্ট্রশন অদন্ত নািজামরকরণ ও েখল হস্তান্তর করা হয়।
সসবা প্রামি সিয়: সার্ারণি ৩-৪ িাস, মবিয়টি িন্ত্রণালদয়র অনুদিােদনর ওপর মনভৃর কদর।
প্রদয়াজনীয় সসলামি মূল্য মফ: সংমিষ্ট সিৌজার পূব ৃবিী ১২ িাদসর সিদেমণর মবক্রয় েমলদলর গড় মূদল্যর ওপর মনভৃর কদর
১। মসটি কদপৃাদরশন এলাকার জমির জন্য- মিন গুন; ২। সপৌরসভা এলাকার জমির জন্য- মদ্বগুন; ৩। অন্যান্য সেদত্র ১.৫ গুন।
সসবা প্রামির স্থান: ভূমি িন্ত্রণালয়, সজলা প্রশাসদকর কার্ ৃালয় ও উপদজলা/রাজস্ব সাদকৃল ভূমি অমফস।
োময়ত্বপ্রাি কিৃকিৃা/কিৃিারী:
১। সমিব,ভূমি িন্ত্রণালয়; ২। সজলা প্রশাসক; ৩।অমিমরক্ত সজলা প্রশাসক (রাজস্ব); ৪। উপদজলা মনব ৃাহী অমফসার; ৫। সহকামর
কমিশনার (ভূমি)।
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র:
অকৃমি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বদদাবস্ত নীমিিালা, ১৯৯৫ এ বমণ ৃি মনদে ৃশনা অনুসাদর প্রনীি সিকমলস্ট, জামরকৃি পমরপত্র ও স্মারক
অনুসাদর আদবেনপত্র সহ প্রদয়াজনীয় কাগজপদত্রর কমপ।
সসবা প্রামির শিৃাবমল:
বদদাবস্তদর্াগ্য অকৃমি জমির প্রাপ্যিা, নীমিিালা অনুর্ায়ী আদবেনকারীর জমি প্রামির সর্াগ্যিা ও র্ার্ ৃকৃি মূল্য পমরদশার্।
সংমিষ্ট আইন ও মবমর্:
১। অকৃমি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বদদাবস্ত নীিিালা, ১৯৯৫
২। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল,১৯৯০
৩। ভূমি িন্ত্রণালদয়র ২০ সফব্রুয়ামর ২০১৭ িামরদখর ৩১.০০.০০০০.০৪১.৪১.২২৮.১৬.১১৬(৬৯) নম্বর পমরপত্র।
৪। সংমিষ্ট অন্যান্য পমরপত্র
সসবা প্রোদন ব্যি ৃ হদল প্রমিকারকারী কিৃকিৃা:
১। উপদজলা/রাজস্ব সাদকৃল ভূমি অমফদস সসবা সপদি ব্যি ৃ হদল প্রমিকারকারী কিৃকিৃা সজলা প্রশাসক;
২। সজলা প্রশাসদকর কার্ ৃালদয় সসবা সপদি ব্যি ৃ হদল প্রমিকারকারী কিৃকিৃা মবভাগীয় কমিশনার;
৩। মবভাগীয় কমিশনাদরর কার্ ৃালদয় সসবা সপদি ব্যি ৃ হদল ভূমি িন্ত্রণালদয় প্রমিকার পাদবন।
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