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৩.১ ভূমিহীনন্দর িান্ে কৃমষ খাসজমি বন্দাবস্ত প্রদান: 

 

সসবা প্রদান পদ্ধমি (সংন্েন্প); 

 

ভূমিহীনগণ উপন্জলা কৃমষ খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দাবস্ত কমিটির সদস্য সমিব ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর মনকট সরকার 

কর্তকৃ মনর্াৃমরি ফরন্ি দরখাস্ত দামখল করন্বন। আন্বদনপ্রামির পর আন্বদনকারী প্রকৃি ভূমিহীন মকনা িা ইউমনয়ন পর্াৃন্য় প্রকাশ্য 

সভা আহবান কন্র উপন্জলা কৃমষ খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দাবস্ত কমিটি কর্তকৃ র্ািাই করা হয়। পরবিীন্ি উপন্জলা ভূমি অমফন্স 

সংমিষ্ট সরমজস্ট্রান্র এমি (সরমজস্টার-১২) মদন্য় সরজমিন িদন্ত ও সরকর্ ৃপত্র র্ািাই অন্ন্ত প্রস্তাব/প্রমিন্বদন দামখন্লর জন্য ইউমনয়ন 

ভূমি অমফন্স সপ্ররণ করা হয়। িামহি ভূমির অবস্থান ও সরকর্পৃত্র র্ািাই কন্র প্রস্তাব/প্রমিন্বদন দামখন্লর জন্য ইউমনয়ন ভূমি অমফন্স 

সপ্ররণ করা। ইউমনয়ন ভুমি অমফস হন্ি বিিৃান অবস্থা এবং সরকর্পৃত্র র্ািাই কন্র প্রমিন্বদন সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবন্র 

সপ্ররণ কন্র। উপন্জলা ভূমি অমফস প্রাি প্রস্তান্বর উপর উপন্জলা ভূমি অমফন্সর কানুনন্গা/সান্ভয়ৃান্রর িিািি গ্রহণ এবং কৃমষ খাস 

জমির সেি ম্যাপ তিমর করা হয়। অিঃপর বন্দাবস্ত প্রস্তাব উপন্জলা কৃমষ খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দাবস্ত কমিটির সভায় উপস্থাপন 

করা হয়। উপন্জলা কমিটি কর্তকৃ প্রস্তাব অনুন্িামদি হন্ল বন্দাবস্ত প্রস্তাব প্রন্য়াজনীয় সকল কাগজপত্রসহ আন্দশপন্ত্রর নমির িাধ্যন্ি 

িা সজলা খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দাবস্ত কমিটিন্ি অনুন্িাদন্নর জন্য সজলা প্রশাসন্কর কার্াৃলন্য় সপ্ররণ করা হয়। সজলা প্রশাসক 

কর্তকৃ চূড়ান্ত অনুন্িাদন্নর পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তকৃ কবুমলয়ি সম্পাদন এবং সাব-সরমজস্ট্রার অমফন্সর িাধ্যন্ি দমলল 

সরমজন্স্ট্রশন সম্পন্ন করা হয় এবং ভূমিহীনন্দর অনুকূন্ল অনুন্িামদি জমির দখল বুমেন্য় সদওয়া হয়। এছাড়া নািজামর ও জিাভাগকরণ 

এবং সরকর্ ৃসংন্শার্ন্নর জন্য ইউমনয়ন ভূমি অমফন্স সপ্ররণ করা হন্য় িান্ক। সরকর্ ৃসংন্শার্নান্ন্ত এবং ইউমনয়ন ভূমি সরকামর 

কিকৃিাৃ কর্তকৃ িামিল প্রমিন্বদন উপন্জলা ভূমি অমফন্স সপ্ররণ করার িাধ্যন্ি বন্দাবস্ত প্রদান্নর কাজটি সম্পন্ন হন্য় িান্ক। 

 

সসবা প্রামির সিয়: সার্ারণি ৯০-১২০ মদন 

 

প্রন্য়াজনীয় মফ: সালামি-১/- টাকা, সরমজন্স্ট্রশন মফ-২৪০ টাকা 

 

সসবা প্রামির স্থান: ১। সজলা প্রশাসন্কর কার্াৃলয়; ২। উপন্জলা মনবাৃহী অমফসান্রর কার্াৃলয়; ৩। উপন্জলা/রাজস্ব সান্কলৃ ভূমি অমফস 

 

দাময়ত্বপ্রাি কিকৃিাৃ/কিিৃারী: ১। সজলা প্রশাসক /অমিমরক্ত সজলা প্রশাসক (রাজস্ব); ২। উপন্জলা মনবাৃহী অমফসার; ৩।সহকারী 

কমিশনার (ভূমি); ৩। কানুনন্গা/সান্ভয়ৃার; ৪। ইউমনয়ন ভূমি সহকারী কিকৃিাৃ 

 

প্রন্য়াজনীয় কাগজপত্র:  

 

১। মনর্াৃমরি ফরন্ি আবন্দনপত্র; 

২। সদ্য সিালা পাসন্পাট ৃসাইন্জর ছমব (পমরবান্রর সদস্যসহ); 

৩। জািীয় পমরিয় পন্ত্রর কমপ; 

৪। আন্বদনকারীর ছমব স্থানীয় সিয়ারম্যান/সিম্বার দ্বারা সিযাময়ি হন্ি হন্ব; 

৫। স্থানীয় সিয়ারম্যান কর্তকৃ ভূমিহীন্নর সনদ নাগমরক সনন্দর কমপ; 

 

সসবা প্রামির শিাৃবমল: 
  

কৃমষ খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দাবস্ত নীমিিালা, ১৯৯৭ এ বমণিৃ শিাৃবমল সর্িনঃ- 
 

১। প্রকৃি ভূমিহীন হন্ি হন্ব। 

২। কৃমষ খাস জমির জন্য আন্বদন করন্ি হন্ব। 

৩। সর্ৌি নান্ি আন্বদন করন্ি হন্ব । িন্ব মবর্বা বা মবপত্নীক হন্ল একক নান্িও আন্বদন করন্ি পারন্ব। 

 

সংমিষ্ট আইন ও মবমর্: 

১। কৃমষ খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দাবস্ত নীমিিালা,১৯৯৭  

২। রাষ্ট্রীয় অমর্গ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০   

 

৩। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল,১৯৯০ 

৪। ভূমি সংোর অধ্যান্দশ,১৯৮৪  

৫। সরমজন্স্ট্রশন আইন, ২০০৪ (সংন্শামর্ি)  

 

সসবা প্রদান্ন ব্যি ৃহন্ল প্রমিকারকারী কিকৃিাৃ: সজলা প্রশাসক/ অমিমরক্ত সজলা প্রশাসক। 
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