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৫.১  হাটবাজাররর চাবিনাবিটি একসনা লিজ বা ব্যবহারেে অনুমলি প্রদান: 

 

সসবা প্রদান পদ্ধবত (সংরেরপ): 

 

উপরজলা ভূবম অবিরস আরবদনপ্রাবির পর তা সংবিষ্ট ইউবনয়ন ভূবম অবিরস সপ্ররণ করা হয়। ইউবনয়ন ভূবম সহকারী কম মকতমা সরজবমরন 

তদন্ত ও সরকর্ মপত্র যাচাই এবং আরবদনকারীর কাগজপত্র সঠিক পাওয়া সগরল স্ক্যাচ ম্যাপসহ প্রবতরবদন দাবিল কররন। উপরজলা ভূবম 

অবিরসর কানুনরগা/সারি ময়াররর মতামত গ্রহরণর পর সহকারী কবমশনার (ভূবম) কর্তমক পরীোরন্ত ও প্ররয়াজরন পুনরায় সররজবমন যাচাই 

অরন্ত মতামতসহ প্রস্তাব অনুরমাদরনর জন্য উপরজলা বনব মাহী অবিসার বরাবর সপ্ররণ করা হয়। উপরজলা বনব মাহী অবিসার প্রাি প্রস্তাব 

পরীোরন্ত মতামতসহ একসনা প্রস্তাব অবতবরক্ত সজলা প্রশাসক (রাজস্ব) বরাবর সপ্ররণ কররন। অবতবরক্ত সজলা প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তমক 

প্রস্তাব উপস্থাপন এবং সজলা প্রশাসক কর্তমক তা অনুরমাদনপূব মক অনুরমাবদত প্রস্তাব উপরজলা ভূবম অবিরস সপ্ররণ করা হরয় থারক। 

অতঃপর বলজমাবন আদায় করে চালিনালিটি একসনা লিজ বা ব্যবহারেে অনুরমাদন প্রদান হয় এবং লিজ গ্রহীিাে সরে লনর্ ধালেি 

ফেরমরে স্ট্যারে চুবক্ত সম্পাদরনর পর নবথ সংরেণ করা হরয় থারক। 

 

সসবা প্রাবি সময়: সাধারণত ৪৫-৬০ বদন 

 

প্ররয়াজনীয় লফ: 

১। আরবদন লফ- ২০/- োকা; ২। প্ররসস জালে লফ-৫০/- োকা।  

প্রবত বগ মবমটার (অনুরমাদরনে পে লিজ মালনে পলেমান)-  

১। বসটি করপ মাররশন ও ববিাগীয় সদরভূক্ত এলাকায়- ২০০০/- োকা; 

২। সজলা সদর এলাকায় – ৫০০/- টাকা; 

৩। সজলা সদর ব্যবতত সপৌর এলাকায়- ২০০/- োকা;  

৪। উপরজলা সদর এলাকায় ১০০/- োকা; এবং  

৫। অন্যান্য ৫০/- টাকা। 

 

সসবা প্রাবির স্থান: উপরজলা/রাজস্ব সারকমল ভূবম অবিস 

 

দাবয়িত্বপ্রাি কম মকতমা/কম মচারী: 

১। সজলা প্রশাসক; ২। অবতবরক্ত সজলা প্রশাসক (রাজস্ব); ৩। উপরজলা বনব মাহী অবিসার; ৪। সহকারী কবমশনার (ভূবম); 

৫। ইউবনয়ন ভূবম সহকারী কম মকতমা 

 

প্ররয়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। আরবদনপত্র;  

২। হালনাগাদ সের্ লাইরসন্স; 

৩। প্ররয়াজনীয় সেরত্র অনাপবিপত্র এে কলপ;  

৪। NID-এর কবপ; 

৫। আরবদনকালেে সদ্য তিািা পাসরপাে ধ সাইরজে ছলব; 

৬। আরবদনকােীে ব্যবসালয়ক সনদ। 

 

সসবা প্রাবির শতমাববল: 

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 ম চাবিনাবিটি বরিাবরস্তা সপরয় থাকরল আরবদন গ্রহণরযাগ্য হরবনা;  

৬। অধ ম-শতরকর সববশ জবম বরিাবস্ত সদওয়া যারব না 

 

সংবিষ্ট আইন ও বববধ: 

১। হাটবাজাররর সরকাবর িাস জবম বরিাবস্ত সংক্রান্ত ১৯৯৫ সারলর সার্কমলার; 

২। ভূবম ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল ১৯৯০; 

৩। বনধ মাবরত িররমরটর চুবক্তনামা। 

 

সসবা প্রদারন ব্যথ ম হরল প্রবতকারকারী কম মকতমা:  সজলা প্রশাসক। 
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