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৩.৩ অকৃমষ খাস জমি বন্দাবস্ত:
সসবা প্রদান পদ্ধমি (সংন্েন্প):
সজলা প্রশাসন্কর কার্ যালন্য়র িাধ্যন্ি আন্বদনপ্রামির পর সংমিষ্ট সরমজস্টান্র এমি মদন্য় ইউমনয়ন ভূমি অমিন্স সপ্ররণ করা হয়।
ইউমনয়ন ভূমি সহকামর কিযকিযা সন্রজমিন্ন িদন্ত ও সরকর্ যপত্র র্াচাই কন্র প্রস্তাব/প্রমিন্বদন উপন্জলা ভূমি অমিন্স সপ্ররণ কন্রন।
প্রাি প্রস্তাব/প্রমিন্বদন উপন্জলা ভূমি অমিন্সর কানুনন্ া/সান্ভযয়ার কর্তযক র্াচাই/পরীো কন্র সেচ ম্যাপ তিমর করা হয়। সহকামর
কমিশনার (ভূমি) প্রস্তাব/প্রমিন্বদন পরীো কন্র িিািিসহ িা উপন্জলা মনব যাহী অমিসার বরাবর সপ্ররণ কন্রন। উপন্জলা মনব যাহী
অমিসার িিািিসহ নমি সজলা প্রশাসন্কর কার্ যালন্য় সপ্ররণ কন্রন। প্রন্র্াজয সেন্ত্র অমিমরক্ত সজলা প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তযক
সন্রজমিন িদন্ত ও িিািি দামখন্লর পর সজলা প্রশাসক নমিন্ি স্বাের কন্র চূড়ান্ত অনুন্িাদন্নর জন্য ভূমি িন্ত্রণালন্য় সপ্ররণ কন্রন।
মকছু মকছু বন্দাবস্ত প্রস্তান্বর সেন্ত্র ভূমি িন্ত্রণালন্য়র িাধ্যন্ি সরকার প্রধান্নর অনুন্িাদন প্রন্য়াজন হয়। বন্দাবস্ত প্রস্তাব অনুন্িাদন
হওয়ার পর বরাদ্দ আন্দশ জামর কন্র মূল নমি সজলা প্রশাসক বরাবর সিরি প্রদান করা হয়। অনুন্িামদি নমি পরবিী কার্ যক্রি গ্রহন্ণর
জন্য উপন্জলা ভূমি অমিন্স সপ্ররণ করা হয়। আন্বদনকারী ধার্ যকৃি সসলামি মূল্য সরকামর সকাষা ান্র জিা প্রদান করন্ল চুমক্তপত্র
সম্পাদন করা হয়। অিঃপর দমলল সরমজন্েশন অন্ন্ত নািজামরকরণ ও দখল হস্তান্তর করা হয়।
সসবা প্রামি সিয়: সাধারণি ৩-৪ িাস, মবষয়টি িন্ত্রণালন্য়র অনুন্িাদন্নর ওপর মনভযর কন্র।
প্রন্য়াজনীয় সসলামি মূল্য মি: সংমিষ্ট সিৌজার পূব যবিী ১২ িান্সর সিন্েমণর মবক্রয় দমলন্লর ড় মূন্ল্যর ওপর মনভযর কন্র
১। মসটি কন্পযান্রশন এলাকার জমির জন্য- মিন গুন; ২। সপৌরসভা এলাকার জমির জন্য- মিগুন; ৩। অন্যান্য সেন্ত্র ১.৫ গুন।
সসবা প্রামির স্থান: ভূমি িন্ত্রণালয়, সজলা প্রশাসন্কর কার্ যালয় ও উপন্জলা/রাজস্ব সান্কযল ভূমি অমিস।
দাময়ত্বপ্রাি কিযকিযা/কিযচারী:
১। সমচব,ভূমি িন্ত্রণালয়; ২। সজলা প্রশাসক; ৩।অমিমরক্ত সজলা প্রশাসক (রাজস্ব); ৪। উপন্জলা মনব যাহী অমিসার; ৫। সহকামর
কমিশনার (ভূমি)।
প্রন্য়াজনীয় কা জপত্র:
অকৃমষ খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দাবস্ত নীমিিালা, ১৯৯৫ এ বমণ যি মনন্দ যশনা অনুসান্র প্রনীি সচকমলস্ট, জামরকৃি পমরপত্র ও স্মারক
অনুসান্র আন্বদনপত্র সহ প্রন্য়াজনীয় কা জপন্ত্রর কমপ।
সসবা প্রামির শিযাবমল:
বন্দাবস্তন্র্াগ্য অকৃমষ জমির প্রাপ্যিা, নীমিিালা অনুর্ায়ী আন্বদনকারীর জমি প্রামির সর্াগ্যিা ও ধার্ যকৃি মূল্য পমরন্শাধ।
সংমিষ্ট আইন ও মবমধ:
১। অকৃমষ খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দাবস্ত নীিিালা, ১৯৯৫
২। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল,১৯৯০
৩। ভূমি িন্ত্রণালন্য়র ২০ সিব্রুয়ামর ২০১৭ িামরন্খর ৩১.০০.০০০০.০৪১.৪১.২২৮.১৬.১১৬(৬৯) নম্বর পমরপত্র।
৪। সংমিষ্ট অন্যান্য পমরপত্র
সসবা প্রদান্ন ব্যি য হন্ল প্রমিকারকারী কিযকিযা:
১। উপন্জলা/রাজস্ব সান্কযল ভূমি অমিন্স সসবা সপন্ি ব্যি য হন্ল প্রমিকারকারী কিযকিযা সজলা প্রশাসক;
২। সজলা প্রশাসন্কর কার্ যালন্য় সসবা সপন্ি ব্যি য হন্ল প্রমিকারকারী কিযকিযা মবভা ীয় কমিশনার;
৩। মবভা ীয় কমিশনান্রর কার্ যালন্য় সসবা সপন্ি ব্যি য হন্ল ভূমি িন্ত্রণালন্য় প্রমিকার পান্বন।

1

খাসজমি বন্দাবস্ত প্রদান মবষয়ক সসবা

2

