অর্পিত ও পর্িতযাক্ত সম্পর্ি ব্যবস্থাপনা র্বষয়ক সসবা

৪.১ অর্পিত সম্পর্িি র্িজ নবায়ন:
সসবা প্রদান পদ্ধর্ত (সংক্ষেক্ষপ):
উপজেলা/রােস্ব সাজকেল ভূমি অমিস বা সজিা প্রশাসক্ষকি কার্ িািক্ষয় র্িজ নবায়ক্ষনি আক্ষবদন প্রার্িি পি উপক্ষজিাি সেক্ষে
ইউর্নয়ন ভূর্ি সহকািী কিিকতিা/সাক্ষভয়ি াি সপৌিসভা/র্সটি কক্ষপাি ক্ষিশন এিাকাি সেক্ষে কানুনক্ষ া/সাক্ষভয়ি াি দ্বািা সিজর্িন
তদন্ত কক্ষি প্রর্তক্ষবদন সনওয়া হয়। প্রক্ষয়াজন হক্ষি শুনার্ন সনওয়া হয়। পিবতীক্ষত প্রস্তাব ততর্ি এবং তা অনুক্ষিাদক্ষনি জন্য
উপক্ষজিাি সেক্ষে উপক্ষজিা র্নব িাহী অর্িসাি সপৌিসভা বা র্সটি কক্ষপাি ক্ষিশন এিাকাি সেক্ষে সজিা প্রশাসক্ষকি অনুক্ষিাদন গ্রহণ
কিা হয়। অনুক্ষিাদক্ষনি পি র্িজিার্ন পর্িক্ষশাক্ষেি জন্য র্িজ গ্রহীতাক্ষক পে সদওয়া হয়। অতঃপি োর্ িকৃত র্িজিার্ন আদায়
এবং নর্ি সংিেণ কিা হয়।
সসবা প্রার্ি সিয়:

সাোিণত ২০-২৫ র্দন

প্রজয়ােনীয় র্ি:
১। আক্ষবদক্ষনি সক্ষে ককার্ ে মি -২০/- র্াকা।
প্রর্ত শতাংশ জর্িি ইজািা মূল্য- (সিকাি কর্তক
ি র্নে িার্িত প্রজ্ঞাপন বা আক্ষদক্ষশি িাধ্যক্ষি পর্িবর্তিত োর্য্িকৃত র্ি)
উপক্ষজিাি সেক্ষে
সপৌি এিাকাি সেক্ষে
র্সটিকক্ষপাি ক্ষিশন এিাকাি
র্সটি কক্ষপাি ক্ষিশন এিাকা
১। কৃর্ষ জর্ি- ২০/১। কৃর্ষ জর্ি- ৫০/সেক্ষে (ঢাকা ব্যর্তত)
(ঢাকা ঊিি ও দর্েন)
২। অকৃর্ষ জর্ি-৮০/২। অকৃর্ষ জর্ি-২০০/১। অকৃর্ষ জর্ি- ৩৮৪/১। অকৃর্ষ জর্ি- ৫৬০/৩। র্শল্প/বার্নর্জযক-১২০/- ৩। র্শল্প/বার্নর্জযক-২৫০/- ৩। র্শল্প/বার্নর্জযক-৪৮০/- ৩। র্শল্প/বার্নর্জযক-৭০০/ি
ি
ি
ি
৪। আবার্সক-৬/- (ব ফুট)
৪। আবার্সক-১৫/-(ব ফুট)
৪। আবার্সক-৩৯/-(ব ফুট)
৪। আবার্সক-৫৬/-(ব ফুট)
সসবা প্রার্িি স্থান: ১। উপজেলা/রােস্ব সাজকেল ভূমি অমিস; ২। সজিা সদক্ষিি সপৌিসভা/র্সটি কক্ষপাি ক্ষিশন এিাকাি জর্িি
সেক্ষে সজিা প্রশাসক্ষকি কার্ িািয়।
দার্র়্িত্বপ্রাি কিিকতিা/কিিচািী: ১। সহকািী কর্িশনাি (ভূর্ি); ২। উপক্ষজিা র্নব িাহী অর্িসাি; ৩। অর্তর্িক্ত সজিা প্রশাসক
(িাজস্ব);
প্রজয়ােনীয় কা জপে:
১। িীজ নবায়ক্ষনি জন্য আক্ষবদনপে;
২। আক্ষবদনকািীি জাতীয় পর্িচয় পে;
৩। আক্ষবদক্ষনি সক্ষে সদ্য সতািা পাসক্ষপাট ি সাইক্ষজি ছর্ব;
৪। পূক্ষব ি র্িজ িার্ন প্রদাক্ষনি ির্শক্ষদি কর্প।
সসবা প্রার্িি শতিাবর্ি:

র্িক্ষজি শতিার্দ প্রর্তপািন

সংর্িষ্ট আইন ও র্বর্ে:
১। অর্পিত সম্পর্ি প্রতযাপিণ আইন, ২০০৯।
২। ভূর্ি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াি, ১৯৯০।
৩। ভূর্ি িন্ত্রণািক্ষয়ি ০৩ র্িক্ষসম্বি ২০১৯ তার্িক্ষেি ৩১.০০.০০০০.০৪৫.৫৩.০০২.১৬-৬১৯ নম্বি পর্িপে।
সসবা প্রদাক্ষন ব্যি ি হক্ষি প্রর্তকািকািী কিিকতিা:

সজিা প্রশাসক/অর্তর্িক্ত সজিা প্রশাসক (িাজস্ব)
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