সায়রাতমহাল ব্যবস্থাপনা ববষয়ক সসবা

৫.৩ হাটবাজাররর চাবিনাবিটি লিজ গ্রহীতা বা ব্যবহাররর অনুম াদন গ্রহীতার নাম পবরবততনসহ নবায়ন:
সসবা প্রদান পদ্ধবত (সংরেরপ):
আরবদনপ্রাবির পর সরজবমন তদন্ত এবং সরকর্তপত্র যাচাই করর প্রবতরবদন দাবিরলর জন্য ইউবনয়ন ভূবম সহকারী কমতকততা বরাবর সপ্ররণ
এবং শুনাবনর জন্য তাবরি ধায ত করর পেগণরক সনাটিশ প্রদান করা হয়। ইউবনয়ন ভূবম সহকারী কমতকততা কর্ততক দাবিলকৃত প্রবতরবদন
যাচাই, শুনাবন গ্রহণ এবং সরকর্তপত্র যাচাই অরন্ত তা অনুরমাদরনর জন্য উপরজলা বনব তাহী অবিসাররর মাধ্যরম অবতবরক্ত সজলা প্রশাসক
(রাজস্ব) বরাবর সপ্ররণ করা হয়। অবতবরক্ত সজলা প্রশাসক কর্ততক পরীোরন্ত সুপাবরশসহ নবি উপস্থাপন এবং সজলা প্রশাসক কর্ততক তা
অনুরমাবদত হয় এবং অনুরমাবদত নবি উপরজলা ভূবম অবিরস সপ্ররণ। অতঃপর বলজমাবন পবররশারধর জন্য বলজগ্রহীতারক পত্র প্রদান
করা হয়। বলজমাবন পবররশারধর পর বলজগ্রহীতারক নাম পবরবততনসংক্রান্ত কাগজপত্র প্রদান করা হয় ও নবিরত সংরেণ করা হয়।
সসবা প্রাবি সময়:

সাধারণত ২০-২৫ বদন

প্রময়াজনীয় লি:
১। আমবদন লি- ২০/- টাকা; ২। প্রমেে জালর লি-৫০/- টাকা।
ত
প্রবত বগবমটার
(অনুম াদমনর পর লিজ ালনর পলর ান)১। বসটি করপতাররশন ও ববিাগীয় সদরভূক্ত এলাকায়- ২০০০/- টাকা;
২। সজলা সদর এলাকায় – ৫০০/- টাকা;
৩। সজলা সদর ব্যবতত সপৌর এলাকায়- ২০০/- টাকা;
৪। উপরজলা সদর এলাকায় ১০০/- টাকা; এবং
৫। অন্যান্য ৫০/- টাকা।
সসবা প্রাবির স্থান:

উপরজলা/রাজস্ব সারকতল ভূবম অবিস

দাবয়িত্বপ্রাি কমতকততা/কমতচারী:
১। সজলা প্রশাসক / অবতবরক্ত সজলা প্রশাসক (রাজস্ব); ২। উপরজলা বনব তাহী অবিসার; ৩। সহকারী কবমশনার (ভূবম); ৪। ইউবনয়ন
ভূবম সহকারী কমতকততা
প্রময়াজনীয় কাগজপত্র:
১। আরবদনপত্র;
২। হালনাগাদ সের্ লাইরসন্স;
৩। প্ররয়াজনীয় সেরত্র অনাপবিপত্র এর কলপ;
৪। NID-এর কবপ;
৫। আমবদনকালরর েদ্য ততািা পােমপাট ট োইমজর ছলব।
৬। নাম পবরবততরনর কারণ সংবিষ্ট কাগজপত্র
৭। বলজগ্রহীতার মৃত্যু হরল এবং আরবদনকারীগণ তার ওয়াবরশ হরল ওয়াবরশ সনদ
৮। একাবধক ওয়াবররশর মরধ্য একজন আরবদন কররল অন্যরদর অনাপবিপত্র
সসবা প্রাবির শততাববল:
১। জবম হাটবাজাররর সপবররিবরভুক্ত এবং অনুরমাবদত চাবিনাবিটি হরত হরব;
২। আরবদনকারীরক প্রকৃত ব্যবসায়ী হরত হরব;
৩। আরবদনকারীরক বাংলারদরশর প্রকৃত নাগবরক হরত হরব;
৪। একই পবরবারর একজরনর সববশ আরবদন কররত পাররব না;
৫। একই পবরবাররর অন্য সকউ এর পূরব ত চাবিনাবিটি বরিাবরতা সপরয় িাকরল আরবদন গ্রহণরযাগ্য হরবনা;
৬। অধ ত-শতরকর সববশ জবম বরিাবত সদওয়া যারব না
সংবিষ্ট আইন ও বববধ:
১. হাটবাজাররর সরকাবর িাস জবম বরিাবতসংক্রান্ত, ১৯৯৫ সারলর সার্কতলার ও তৎপরবতী সার্কতলার
২. ভূবম ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ১৯৯০
সসবা প্রদারন ব্যি ত হরল প্রবতকারকারী কমতকততা:

সজলা প্রশাসক /অবতবরক্ত সজলা প্রশাসক (রাজস্ব)
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