
ক্রমিক 

নং 
সেবার নাি 

সেবা প্রদাননর 

েিয় েীিা 
সেবা প্রদাননর পদ্ধমি সেবা প্রদাননর স্থান 

০১ 

ভূমি উন্নয়ন কর 

(কৃমি ও অকৃমি) 

আদায় 

০১ জুলাই হতে 

৩০ জুন (এক 

আমথিক বছর) 

সরকার কেৃি ক মনর্িামরে নীমে িালা অনুসাতর। 

ইউমনয়ন ভূমি অমিস 

(সংমিস্নষ্ট) 

০২ 

পেরী-পিরী ভূক্ত 

বাজাতরর অস্থায়ী 

একসনা লীজ 

নবায়ন। 

 

অনুর্ধ্ি  ১৫ মদন 

 

প্রকৃেবযবসায়ী পেড লাইতসন্স থাকতে হতব। নীমেিালা অনুযায়ী 

প্রস্তাব উেতজলামনবিাহী অমিসাতরর িার্যতি পজলা প্রিাসতকর 

কাযিালতয় পপ্ররণ করা হয়। ইউমনয়নভূমি অমিতসর প্রমেতবদতনর 

আতলাতক লীতজর িেি ভঙ্গ না করতল সরকার কেৃি কমনর্িামরে 

হাতর লীজিামন গ্রহণেূবিক নবায়ণ করা হয় এবং মডমসআর প্রদান 

করাহয়। 

ইউমনয়ন ভূমি 

অমিস। 

উেতজলা ভূমি 

অমিস 

 

০৩ 
অমেিে সম্পমির 

নবায়ন 

 

অনুর্ধ্ি  ১৫ মদন 

ইউমনয়নভূমি অমিতসর প্রমেতবদতনর মভমিতে লীতজর িেি ভঙ্গ না 

করতল সরকারী নীমেিালার আতলাতক লীজিামন গ্রহণেূবিক নবায়ণ 

করা হয় এবং মডমসআর প্রদান করা হয়। 

ইউমনয়ন ভূমি 

অমিস। 

উেতজলা ভূমি 

অমিস 

 

 

মিউতেিন (নািজারী) জিা ভাগ ও জিা একমিকরন সংক্রান্ত মনয়িাবলী 

 

মিউতেিতনর জনয সহকারী কমিিনার (ভূমি) বরাবর দরখাসত্ম দামখল করতে হতব। 

মিউতেিতনর আতবদতনর সাতথ মনম্ন বমণিে কাগজেি দামখল করতে হতব। 

(ক)প্রন াজ্য সেনরেঃ ১।ক্রয় ও প্রতয়াজনীয় বায়া দমলতলর কমে। ২। ওয়ামরি সনদেি  ৩। পহবা দমলতলর কমেএবং সকল পরকডি  বা ের্ি া খমেয়াতনর সার্টি  

িাইড কমে। ৪। সবিতিি জমরতের েরতথতক বায়া /মেে দমলল এর সার্টি  িাইড/িতোকমে 

৫। ভূমি উন্নয়ন কর েমরতিাতর্র দামখলা ।  ৬। েিমিল বমণিে পর্ৌহমিসহ কলমি নকসা ০১ কমে। 

(খ) মিউনেশননর খরচেঃ 

(ক) আতবদন বাবদ পকােি  মি = ৫/- (োাঁ র্ োকা) 

(খ) পনার্টি জারী মি = ২/- (দুই োকা) (অনামর্ক ৪ জতনর জনয ) র্ার জতনর অমর্ক প্রমেজতনর জনয আতরা ০.৫০ োকা মহসাতব আদায় করা হতব। 

(গ) পরকডি  সংতিার্ন মি = ২০০/- (দুইিে) োকা। 

(ঘ) প্রমেকমে মিউতেিন খমেয়ান মি = ৪৩/- (পেোমলি) োকা। 

সবিতিাে= ২৫০/- (দুইিে েঞ্চাি) োকা + র্ার জতনর অমর্ক হতল পনার্টি জারী মি প্রমেজতনর জনয আতরা ০.৫০ োকা মহতসতব আদায় করা হতব। 

মবেঃদ্রেঃদরখাস্ত জিা পদওয়ার মদন পথতক ৪৫ মদতনর িতর্য মিউতেিন পকস মনষ্পমি না হতলএবং উতলমখে খরতর্র অমেমরক্ত মি পকউ দাবী করতল সহকারী 

কমিিনার (ভূমি)/উেতজলা মনবিাহী অমিসার/পরমভমনউ পডেুর্ট কাতলক্টর/অমেমরক্ত পজলা প্রিাসক (রাজস্ব) অথবা পজলা প্রিাসতকর সাতথ পযাগাতযাগ করুন। 



 

পিাে জমির েমরিাণ ১২০৯৮.২৪ একর। 

 

ভূমি উন্নয়ন কতরর দাবী মনর্িারনঃ 

ইউমনয়ন ভূমি 

অমিস 
মবগে অথিছতরর দাবী 

মবগে অথিবছতরর 

আদায় 

মবগে 

অথিবছতর 

আদাতয়র 

হার 

বেি িান অথিবছতরর দাবী 
দাবী বৃমি 

(োকায়) 
দাবী বৃমির হার িিত্মবয 

বাজনাব ১২৩০৫২০/= ১২৩১৮৯৪/= ১০০% ১২৪২৪২১/=    

 

 

ইউমনয়ন ভূমি 

অমিস 
মবগে অথিছতরর দাবী 

মবগে অথিবছতরর 

আদায় 

মবগে 

অথিবছতর 

আদাতয়র 

হার 

বেি িান অথিবছতরর দাবী 
দাবী বৃমি 

(োকায়) 
দাবী বৃমির হার িিত্মবয 

বাজনাব        

 

 

ভূমি উন্নয়ন কনরর (োধারণ) দাবী আদায়েঃ 

 

ক্রমিক 

নং 

ইউমনয়ন ভূমি অমিস 
বেি িান অথিছতরর 

দাবী 

মবতবর্য িাতস 

আদাতয়র োতগিে 

মবতবর্য িাতস 

আদায় 

মবতবর্য িাতস 

আদাতয়র হার 
মবগে িাতস আদায় িিত্মবয 

০১ বাজনাব ১২৪২৪২১ নাই ৪৭০০০/= ৪৫% ৩১০০০/=  

 

 

নািজ্ারী-জ্িাখামরনজ্র আনবদন মনষ্পমতেঃ 

ক্রমিক নং ইউমনয়ন ভূমি অমিস 
মবগে িাস েযিিত্ম পেমডং 

আতবদতনর সংখযা 

মবতবর্য িাতস 

দাতয়র 

পিাে 

আতবদতনর 

সংখযা 

মবতবর্য িাতস 

মনষ্পমি 
মনষ্পমির হার 

অমনষ্পন্ন 

আতবদতনর সংখযা 

০১ বাজনাব ২৫ র্ট ২২ র্ট ৪৭ র্ট ৪৭ র্ট ১০০% নাই 

 

কৃমি খাে জ্মি বনদাবস্ি 



ক্রমিক 

নং 
ইউমনয়ন ভূমি অমিস 

বেি িাতন 

বতদাবসত্মতযাগয 

কৃমি খাস জমির 

েমরিান 

মবতবর্য িাতস 

বতদাবসত্মকৃে 

কৃমি খাস জমির 

েমরিান 

মবতবর্য িাতস 

উেকারতভাগী 

েমরবাতরর 

সংখযা 

কবুমলয়ে 

সম্পাদন 

হতয়তছ এিন 

েমরবাতরর 

সংখযা 

অববর্ দখলীয় 

কৃমি খাস জমির 

েমরিান 

িািলা 

পিাকিিার 

জমিে কৃমি 

খাস জমির 

েমরিান 

বতদাবসত্মতযাগী 

নয় এরূে কৃমি 

খাস জমির 

েমরিান 

০১ 

 

বাজনাব ৫০.১৪ একর .১৭ একর ১ জন     

 

অমপিি েম্পমত বযবস্থাপনােঃ 

ক্রমিক 

নং 

ইউমনয়ন ভূমি 

অমিতসর নাি  

অমেিে সম্পমির েমরিান 

 

০.৬৮ একর (ক েিমসল 

পগতজে ভুক্ত) 

অমেিে সম্পমির 

ইজারা 

 

০.৬৮ একর 

মবগে অথিবছতরর দাবী ও 

আদায় 

বেি িান অথিবছতরর দাবী ও আদায় 

িিত্মবয 

বতকয়া হাল পিাে 

   

  প্রেযেিনতযাগয অমনবাসী ইজারাভূক্ত 

ইজারা 

মবহীন 

দাবী আদায় হার দাবী 

মবতবর্য িাস 

েযিিত্ম 

আদায় 

হার  

০১ 

 

বাজনাব ০.৬৮ একর ০.৬৮ একর ০.৬৮ একর নাই        

              

মবমবধ পাবমিক মপটিশন মনষ্পমতেঃ 

ক্রঃ 

 নং 

ইউমনয়ন ভূমি 

অমিস 

মবগে িাস েযিিত্ম পেমডং 

োবমলক মের্টিতনর সংখযা 

মবতবর্য িাতস আগে োবমলক 

মের্টিতনর সংখযা  

মবতবর্য িাতস মনষ্পমিকৃে 

োবমলক মের্টিতনর সংখযা 

িাস পিতি পেমডং 

োবমলক র্টর্টিতনর 

সংখযা 

িিত্মবয 

০১ 

 

বাজনাব     

সরাসরী 

োবমলক 

মের্টিন করা 

হয় না। 

. জনদুতভি াগ লাঘব ও পসবার িান উন্নয়তন গৃহীে মবতিি উতদযাগঃ সহকারী কমিিনার (ভূমি) এর মনকে সরাসমর স্বাক্ষাতের িার্যতি পয পকান অমভতযাগ/ 

আতবদন োৎক্ষমণকভাতব মনষ্পমির বযবস্থা পনওয়া হতয়তছ। 

 


