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৫.২ হাটবাজাররর চাবিনাবিটি ব্যবহাররর লাইরসন্স নবায়ন:  

 

সসবা প্রদান পদ্ধবত (সংরেরপ): 

 

সহকারী কবমশনার (ভূবম) বরাবরর আরবদনকারী কর্তকৃ আরবদন দাবিরলর পর তা নবিরত উপস্থাপন করা হয়। প্রর াজয সেরে ইউবনয়ন 

ভূবম সহকারী কমকৃতাৃ/সারিয়ৃার কর্তকৃ সরজবমন তদন্তপূবকৃ প্রবতরবদন গ্রহণ করা হয়। প্রবতরবদনে ভিন্নরূপ মন্তব্য ো থাকরে 

 াচাই/পরীোরন্ত এবং বলরজর শতাৃবদ িঙ্গ না করর িাকরল নবায়রনর প্রস্তাব সহকারী কবমশনার (ভূবম) কর্তকৃ সুপাভরশকৃত প্রস্তাব 

উপরেো ভেব বাহী অভিসাররর অনুরমাদন করা হয়। অতঃপর সজলা প্রশাসরকর কা াৃলয়আরমূরল বলজমাবন আদায় এবং বলজ নবি সংরেণ 

করা হয়। 

 

সসবা প্রাবি সময়: সাধারণত ২৫ বদন 

 

প্ররয়ােেীয় ভি: 

১। আরবদে ভি- ২০/- টাকা; ২। প্ররসস োভর ভি-৫০/- টাকা।  

প্রবত বর্বৃমটার (অনুরমাদরের পর ভেে মাভের পভরমাে)-  

১। বসটি করপাৃররশন ও ববিার্ীয় 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 সারকলৃ ভূবম অবিস 

 

দাব ়িত্বপ্রাি কমকৃতাৃ/কমচৃারী: 

১। উপরেো ভেব বাহী অভিসার;  ২। সহকারী কবমশনার (ভূবম);  ৩। ইউবনয়ন ভূবম সহকারী কমকৃতাৃ 

  

প্ররয়ােেীয় কার্জপে: 

১। আরবদনপে;  

২। হালনার্াদ সেড লাইরসন্স; 

৩। প্ররয়াজনীয় সেরে অনাপবিপে এর কভপ;  

৪। NID-এর কবপ; 

৫। আরবদেকাভরর সদ্য নতাো পাসরপাট ব সাইরের ছভব; 

৬। আরবদেকারীর ব্যবসাভয়ক সেদ। 

৭। পূরব ৃলাইরসন্স বি বাবদ প্রদানকৃত রবসরদর কবপ 

  

সসবা প্রাবির শতাৃববল: 

 

১। জবম হাটবাজাররর সপবররিবরভুক্ত এবং অনুরমাবদত চাবিনাবিটি হরত হরব; 

২। পূরব ব ভেে গ্রহীতা হরত হরব; 

৩। পূরব বর ভেে গ্রহরণর চুভির শতব িঙ্গ করা যারবো; 

৪। আরবদনকারীরক প্রকৃত ব্যবসায়ী হরত হরব; 

৫। আরবদনকারীরক বাংলারদরশর প্রকৃত নার্বরক হরত হরব; 

৬। একই পবরবারর একজরনর সববশ আরবদন কররত পাররব না; 

৭। একই পবরবাররর অন্য সকউ এর পূরব ৃচাবিনাবিটি বরিাবরস্তা সপরয় িাকরল আরবদন গ্রহণর াগ্য হরবনা;  

৮। অধ-ৃশতরকর সববশ জবম বরিাবস্ত সদওয়া  ারব না 

 

সংবিষ্ট আইন ও বববধ: 

১. হাটবাজাররর সরকাবর িাস জবম বরিাবস্তসংক্রান্ত ১৯৯৫ সারলর সারৃ্কলার [ভূম-৭-ববববধ-২৪/৯৫/৪৯১ (৭৪), তাবরি: ০৭/১০/৯৫] ও 

তৎপরবতী সারৃ্কলার 

২. ভূবম ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ১৯৯০ 

 

সসবা প্রদারন ব্যি ৃহরল প্রবতকারকারী কমকৃতাৃ:  সজলা প্রশাসক /অবতবরক্ত সজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 
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