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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ভূমি িন্ত্রণালয় 
www.minland.gov.bd 

 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (তেতিজেন চািটার) 
1. মিশন ও মিশন 

মিশন : েক্ষ, স্বচ্ছ এবাং জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা। 

মিশন: েক্ষ, আধুমনক ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার িাধ্যদি ভূমির সদব বাত্তি ব্যবহার এবাং ভূমি সাংক্রান্ত জনবান্ধব টসবা মনমিতকরণ। 

2. প্রমতশ্রম্নত টসবাসমূহ 
২.১ নাগমরক টসবা: 

 

ক্রমিক 

নাং 

টসবার নাি টসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রামিস্থান টসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

টসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (নাি,পেমব, 

ট ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

অকৃমি খাসজমি 

বদদাবস্ত প্রস্তাব 

অনুদিােন। 

 

আদবেন প্রামির পর 

টজলাপ্রশাসক কর্তবক অকৃমি 

খাসজমি বদদাবস্ত নীমতিালা-

১৯৯৫ অনুযায়ী বদদাবস্ত নমি 

সৃজন কদর িন্ত্রণালদয় প্রস্তাব 

টপ্ররণ করা হদল পরীক্ষা-মনরীক্ষা 

কদর যিাযি কর্তবপদক্ষর 

অনুদিােনক্রদি িন্ত্রণালয় হদত 

বদদাবস্ত আদেশ জামর করা হয়। 

1. টজলাপ্রশাসক কর্তবক  সৃমজত বদদাবস্ত িািলার 

আদেশসহ পুণ বাঙ্গ নমি। 

2. অকৃমি খাসজমি বদদাবস্ত নীমতিালা -১৯৯৫ এবাং সিয় 
সিদয় জামরকৃত পমরপদত্রর িাধ্যদি মনদে বমশত টেক মলষ্ট 

অনুযায়ী কাগজপত্র। 

 

বদদাবস্তগ্রহীতা টক্ষত্র 

মবদশদি জমির বাজার 

মূল্য/বাজার মূদল্যর 

১০% /প্রতীকী মূল্য 

সরকাদরর টকািাগাদর 

জিা টেওয়া সাদপদক্ষ 

টজলা প্রশাসদকর 

িাধ্যদি কবুমলয়ত 

সম্পােন করা হয়।   

(ক) িাননীয় 

প্রধানিন্ত্রী 

কর্তবক 

মনষ্পমত্তদযাগ্য 

নমির টক্ষদত্র ৪৫ 

কি বমেবস । 

 
(খ) িাননীয় 

ভূমি িন্ত্রী 

িদহােয় কর্তবক 

মনষ্পমত্তদযাগ্য 

নমির টক্ষদত্র 

৩০ কি বমেবস । 

১) ঢাকা, রাংপুর, রাজশাহী, েট্টগ্রাি  

মবিাদগর টক্ষদত্র: 

জনাব টিাোঃ আহসান হাবীব 

মসমনয়র সহোঃসমেব, খাসজমি-১ 

ট ান (অ): ০২-৯৫৪৫৬৩৯ 

টিাবাইল-০১৭২৭৫৩০৮০৭ 

mahabib64@gmail.com 

 

২) খুলনা, বমরশাল, রাজশাহী, 

মসদলে ও িয়িনমসাংহ মবিাদগর 

টক্ষদত্র: 

জনাব টিাোঃ িমনরুজ্জািান  

উপসমেব, খাসজমি-২(অমধশাখা) 

টিাবাইল-০১৯১৪৭০৭৫১২ 

ট ান(অ): ০২-৯৫৪০৮৯৭ 

moniruzzaman22@gmail.com 

http://www.minland.gov.bd/
http://www.minland.gov.bd/uploaded/documents/4/5af98409-20d5-46de-8581-a95e6eacbf94.pdf
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ক্রমিক 

নাং 

টসবার নাি টসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রামিস্থান টসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

টসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (নাি,পেমব, 

ট ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২ 

বদদাবস্তগ্রহীতা কর্তবক 

বদদাবস্ত প্রাি অকৃমি 

খাসজমি মবক্রয় 

/হস্তান্তর প্রস্তাব 

অনুদিােন 

 

বদদাবস্তকৃত অকৃমি খাসজমি 

মবক্রয়/হস্তান্তদরর আদবেন প্রামির 

পর টজলা প্রশাসক টকস নমি 

সৃজন কদর জমির বতবিান বাজার 

মূল্য মনধ বারণ পূব বক িতািতসহ 

িন্ত্রণালদয় প্রস্তাব টপ্ররণ করদল 

িন্ত্রণালয় হদত কাগজপত্র 

পরীক্ষাপূব বক যিাযি কর্তবপদক্ষর 

অনুদিােন মনদয় সরকারী আদেশ 

করা হয়। 

1. বদদাবস্ত প্রাি জমির বরাদ্দপদত্রর অনুমলমপ  

2. কবুমলয়দতর অনুমলমপ 

3. মবক্রদয়র কারণ/আবশ্যকতা 
4. টজলাপ্রশাসদকর িতািত/সুপামরশ 

5. জমির বতবিান বাজার মূল্য 

 

জমির বাজার মূদল্যর 

শতকরা ২৫ িাগ 

সরকামর টকািাগাদর 

জিা মেদত হয়। 

টকাড নাং  

১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ 

৩০ কি বমেবস ১) ঢাকা, রাংপুর, রাজশাহী, েট্টগ্রাি  

মবিাদগর টক্ষদত্র: 

জনাব টিাোঃ আহসান হাবীব 

মসমনয়র সহোঃসমেব, খাসজমি-১ 

টিাবাইল-০১৭২৭৫৩০৮০৭ 

ট ান (অ): ০২-৯৫৪৫৬৩৯ 

mahabib64@gmail.com 

 
 
 

২) খুলনা, বমরশাল, রাজশাহী, 

মসদলে ও িয়িনমসাংহ মবিাদগর 

টক্ষদত্র: 

জনাব টিাোঃ িমনরুজ্জািান 

উপসমেব, খাসজমি-২(অমধশাখা) 

টিাবাইল-০১৯১৪৭০৭৫১২ 

ট ান(অ): ০২-৯৫৪০৮৯৭ 

moniruzzaman22@gmail.com 

 

৩ 

আোলদতর 

রায়/মডক্রী/আদেদশর 

টপ্রমক্ষদত খাস 

খমতয়ানভুক্ত সম্পমত্তর 

টরকড ব সাংদশাধদনর 

মনমিত্ত িন্ত্রণালদয়র 

িতািত 

 

 

 

 

 

আদবেন প্রামির পর সাংমশস্নষ্ট 

টজলা প্রশাসক কাগজ পত্র সহ 

টকস নমি সৃজন পূব বক িন্ত্রণালদয় 

টপ্ররণ করদল। কর্তবপদক্ষর 

অনুদিােন গ্রহণ পূব বক িতািত 

জামনদয় টেয়া হয়। 

 

1. মনধ বামরত  রদি আদবেনপত্র 

2. সহকারী কমিশনার (ভূমি)‘র িতািত/ প্রমতদবেন 
3. আোলদতর রায়/ মডমক্র/ আদেদশর সার্ট ব াইড কমপ 

4. সাংমশস্নষ্ট খমতয়াদনর সার্ট ব াইড কমপ 

5. সাংমশস্নষ্ট জমির টেেম্যাপ  
6. সাংমশস্নষ্ট জমির টপন্টাগ্রা  ম্যাপ (প্রদযাজয টক্ষদত্র) 
7. সহকারী কমিশনার (ভূমি)‘র কায বালদয়র নািজামর 

িািলার নমি/ নমির ছায়ামলমপ 

8. টজলা প্রশাসদকর সুস্পষ্ট িতািত 

 

মবনামূদল্য ৩০ কি বমেবস ১) ঢাকা, খুলনা ও বমরশাল মবিাদগর জন্য: 

জনাব টিাোঃ িাহমুে হাসান,  

উপসমেব, আইন-১ শাখা 

ট ান (অ): +৮৮-০২-৯৫৪০১২৫ 

টিাবাইলোঃ ০১৫৫৬৩৪৩৭৯১ 

ই-টিইল: saslaw1@minland.gov.bd 
 

২) েট্টগ্রাি, রাজশাহী, রাংপুর ও মসদলে 

মবিাদগর জন্য: 

জনাব টিাোঃ হুিায়ুন কবীর, সহকারী 

সমেব (আইন-২ শাখা) 

টিাবা: ০১৮১৭১১৪৬৫৩ 

জনাব টিাোঃ কািরুল হাসান ট রদেৌস 

যুগ্মসমেব (আইন-২) 

ট ান (অ): ০২-৯৫৪০০৪৬ 

টিাবাইল-০১৭১২১১১৭২৪ 

ই-টিইল: saslaw2@minland.gov.bd 

 

 

 

 

mailto:mahabib64@gmail.com
mailto:moniruzzaman22@gmail.com
mailto:saslaw1@minland.gov.bd
mailto:saslaw2@minland.gov.bd
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ক্রমিক 

নাং 

টসবার নাি টসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রামিস্থান টসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

টসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (নাি,পেমব, 

ট ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪ 

উন্নয়ন প্রকদের 

অধীদন ২০ একদরর 

উদদ্ধব সরকামর 

জলিহাল িৎস্যজীবী 

সিবায় সমিমত মলোঃ  

বরাবদর ইজারা প্রোন 

‘‘সরকামর জলিহাল ব্যবস্থাপনা 

নীমত, ২০০৯ অনুযায়ী িৎস্যজীবী 

সিবায় সমিমত মলোঃ  িন্ত্রণালদয় 

আদবেন করদল সাংমশস্নষ্ট টজলা 

প্রশাসদকর মনকে টপ্ররণ করা হয়। 

উপদজলা  এবাং টজলা জলিহাল 

ব্যবস্থাপনা কমির্ট কর্তবক 

কাগজপত্র যাোই-বাছাই অদন্ত 

ইজারা প্রোদনর সুপামরশ করা 

হদল ভূমি িন্ত্রণালদয়র সরকামর 

জলিহাল ইজারা প্রোন সাংক্রান্ত 

কমির্টর অনুদিােনক্রদি ০৬ 

(ছয়) বছর টিয়ামে ইজারা প্রোন 

করা হয়। 

1. টজলাপ্রশাসক কর্তবক জলিহাল ইজারা প্রোদনর প্রস্তাব 

2. উপদজলা ও টজলা জলিহাল ইজারা প্রোন কমির্টর 
কায বমববরণীসহ সুপামরশ  

3. প্রকে ছক (যিাযি িাদব পুরণকৃত) 
4. আনুিমঙ্গক কাগজপত্রামে (টেক মলষ্ট অনুযায়ী) 

 

অনুদিামেত ইজারা মূল্য 

টেজামর োলাদনর 

িাধ্যদি সরকামর 

টকািাগাদর জিা প্রোন 

করা হয় । 

টকাড নাং-

১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১ 

 

০৩ (মতন) িাস  

 
     টিাোঃ তাজুল ইসলাি মিয়া 

উপসমেব 

সায়রাত-১    শাখা 

ট ানোঃ ০২-৯৫৪৯১৭৫ 

       -০১৭১১০৬৬৯৬৩ 
ই-টিইল: mol_sairat_1@yahoo.com 

 

 

৫ 

গুরুত্বপূণ ব  সরকামর 

প্রকদের জন্য বালু 

উদত্তালদনর অনুিমত 

প্রোন। 

আদবেদনর টপ্রমক্ষদত টজলা 

প্রশাসক কর্তবক বালু উদত্তালদনর 

সুপমরশসহ প্রস্তাব মবিাগীয় 

কমিশনাদরর িাধ্যদি টপ্ররণ করা 

হদল যিাযি কর্তবপদক্ষর 

অনুদিােনক্রদি িন্ত্রণালয় হদত 

সরকামর আদেশ জামর করা হয়। 

1. মবিাগীয় কমিশনাদরর িাধ্যদি টজলা প্রশাসদকর স্বয়াং 

সম্পূণ ব  প্রস্তাব 

2. ৩ কমপ সতযাময়ত ছমব 

3. টেড লাইদসন্স 

4. র্টন ও সব বদশি আয়কর পমরদশাদধর প্রিাণপত্র 

5. ব্যাাংক সলদিমন্স সার্ট বম দকে 
6. িযাে সার্ট বম দকে 
7. জাতীয় পমরেয়পত্র 

8. টেজার/টিমশদনর িামলক বা উক্ত টিমশন িাড়ায় সাংগ্রহ 

করার প্রতযয়নপত্র 

অনুদিামেত ইজারা মূল্য 

টেজারী োলাদনর 

িাধ্যদি সরকারী 

টকািাগাদর জিা মেদত 

হয়। 

৩০ কি বমেবস  

 

 

 

 

 

জনাব টিাোঃ তাজুল ইসলাি মিঞা 

উপসমেব, সায়রাত-২ অমধশাখা 

ট ান নাং ০২-৯৫৪০৫৩৪ 

       -০১৭১১০৬৬৯৬৩ 
ই-টিইল: 

manutaz63@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

৬ 

হাে বাজার 

প্রমতষ্ঠা/মবলুমি প্রস্তাব 

অনুদিােন। 

আদবেদনর টপ্রমক্ষদত টজলা প্রশাসক 

কর্তবক হাে বাজার প্রমতষ্ঠা/মবলুমি 

প্রস্তাব মবিাগীয় কমিশনাদরর 

িাধ্যদি টপ্ররণ করা হদল যিাযি 

কর্তবপদক্ষর অনুদিােনক্রদি িন্ত্রণালয় 

হদত সরকামর আদেশ জামর করা 

হয়। 

 

1. মবিাগীয় কমিশনার িাধ্যদি টজলাপ্রশাসদকর স্বয়াংসম্পূণ ব 

প্রস্তাব 

2. ৪ কমপ নকসা 
3. আদবেনপত্র 

4. সদরজমিন তেন্ত প্রমতদবেন 

5. আদেশপত্র 

6. প্রকে প্রস্তাব (প্রমতষ্ঠার টক্ষদত্র) 
7. অি বায়দনর উৎস সহ যাবতীয় টকস টরকড ব (প্রমতষ্ঠার 

টক্ষদত্র) 

মবনামূদল্য ৩০ কি বমেবস 

৭ 
হাে বাজাদরর  

জায়গায় বহুতল 

আদবেদনর টপ্রমক্ষদত টজলা 

প্রশাসক কর্তবক হাে বাজাদর 

1. মবিাগীয় কমিশনার িাধ্যদি টজলা প্রশাসদকর স্বয়াং 

সম্পূণ ব প্রস্তাব 

মবনামূদল্য ২০ কি বমেবস 

http://www.minland.gov.bd/uploaded/documents/4/eaccb1f6-dfba-409d-a5a2-50b5ffbe3467.pdf
mailto:mol_sairat_1@yahoo.com
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ক্রমিক 

নাং 

টসবার নাি টসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রামিস্থান টসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

টসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (নাি,পেমব, 

ট ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

মবমশষ্ট িবন মনি বাণ 

অনুদিােন। 

 

বহুতল িবন মনি বাদণর প্রস্তাব 

মবিাগীয় কমিশনাদরর িাধ্যদি 

টপ্ররণ করা হদল কর্তবপদক্ষর 

অনুদিােনক্রদি িন্ত্রণালয় হদত 

সরকামর আদেশ জামর করা হয়। 

2. ৪কমপ নকসা 
3. আদবেনপত্র 

4. সদরজমিন তেন্ত প্রমতদবেন 

5. আদেশপত্র 

6. প্রকে প্রস্তাব 
7. অি বায়দনর উৎস সহ যাবতীয় টকস টরকড ব  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জনাব টিাোঃ তাজুল ইসলাি মিঞা 

উপসমেব, সায়রাত-২ অমধশাখা 

ট ান নাং ০২-৯৫৪০৫৩৪ 

       -০১৭১১০৬৬৯৬৩ 
ই-টিইল: 

manutaz63@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮ 

মোংড়ী িহাল ট ািণা 

প্রোন  

আদবেদনর টপ্রমক্ষদত টজলা 

প্রশাসক কর্তবক মোংমড় িহাল 

ব্যবস্থা নীমতিালা ১৯৯২ অনুযায়ী 

টজলা কমির্টর সুপামরশক্রদি 

মবিাগীয় কমিশনাদরর িাধ্যদি 

প্রস্তাব টপ্ররণ করা হদল 

কর্তবপদক্ষর অনুদিােনক্রদি 

িন্ত্রণালয় হদত সরকামর আদেশ 

জামর করা হয়। 

1. মবিাগীয় কমিশনার িাধ্যদি টজলা প্রশাসদকর 

স্বয়াংসম্পূণ ব প্রস্তাব 

2. েরখাস্তকারী িৎস্যজীমব/িৎস্য ব্যবসায়ী/িৎস্য 

প্রমক্রয়াকারী সাংক্রান্ত সনেপত্র  

3. নাগমরকত্ব সনেপত্র। 
4. কামরগমর অমিজ্ঞতা বা ব্যবসহাপনা েক্ষতার সনে। 

ব্যাাংক সলদিন্সী সার্ট বম দকে। 

 ৩০ কি বমেবস 

৯ 

মোংড়ী িহাল ইজারা 

প্রোন 

আদবেদনর টপ্রমক্ষদত টজলা 

প্রশাসক কর্তবক মোংমড় িহাল 

ব্যবস্থা নীমতিালা ১৯৯২ অনুযায়ী 

টজলা কমির্টর সুপামরশক্রদি 

মবিাগীয় কমিশনাদরর িাধ্যদি 

িন্ত্রণালদয় প্রস্তাব টপ্ররণ করা হদল 

িন্ত্রণালয় টিদক যিাযি 

কর্তবপদক্ষর অনুদিােনক্রদি 

সরকামর আদেশ জামর করা হয়। 

1. মবিাগীয় কমিশনার িাধ্যদি টজলা প্রশাসদকর স্বয়াং 

সম্পূণ ব প্রস্তাব 

2. েরখাস্তকারী িৎস্যজীমব/িৎস্য ব্যবসায়ী/িৎস্য 

প্রমক্রয়াকারী সাংক্রান্ত সনেপত্র  

3. নাগমরকত্ব সনেপত্র। 
4. কামরগমর অমিজ্ঞতা বা ব্যবসহাপনা েক্ষতার সনে। 

5. ব্যাাংক সলদিন্সী সার্ট বম দকে। 

ইজারা মূল্য টেজারী 

োলাদনর িাধ্যদি 

সরকারী টকািাগাদর 

জিা মেদত হদব। 

৩০ কি বমেবস 

১০ 

ট ািণাকৃত মোংড়ী 

িহাল বামতল 

 মোংড়ী িহাল বামতদলর টক্ষদত্র 

টজলাপ্রশাসক কর্তবক মবিাগীয় 

কমিশনাদরর িাধ্যদি প্রস্তাব 

টপ্ররণ করা হদল যিাযি 

কর্তবপদক্ষর অনুদিােনক্রদি 

সরকামর আদেশ জামর করা হয় 

1. টজলাপ্রশাসদকর প্রস্তাব। 

2. টজলা মোংড়ী িহাল ব্যবস্থাপনা কমির্টর সুপমরশ। 
3.  মবিাগীয় কমিশনাদরর সুপামরশ। 

 

মবনামূদল্য ৩০ কি বমেবস 

১১ 

লবণ িহাল ট ািণা আদবেদনর টপ্রমক্ষদত টজলা 

প্রশাসক কর্তবক লবন িহাল 

ব্যবস্থা নীমতিালা ১৯৯২ অনুযায়ী 

টজলা কমির্টর সুপামরশক্রদি 

1. মবিাগীয় কমিশনার িাধ্যদি টজলা প্রশাসদকর স্বয়াং 

সম্পূণ ব প্রস্তাব 

2. েরখাস্তকারী িৎস্যজীমব/িৎস্য ব্যবসায়ী/িৎস্য 

প্রমক্রয়াকারী সাংক্রান্ত সনেপত্র  

মবনামূদল্য ৩০ কি বমেবস 



5 

                      -                   \citizen charter-2018.doc 

ক্রমিক 

নাং 

টসবার নাি টসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রামিস্থান টসবার মূল্য এবাং 

পমরদশাধ পদ্ধমত 

টসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (নাি,পেমব, 

ট ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

মবিাগীয় কমিশনাদরর িাধ্যদি 

প্রস্তাব টপ্ররণ করা হদল যিাযি 

কর্তবপদক্ষর অনুদিােনক্রদি 

িন্ত্রণালয় হদত সরকামর আদেশ 

জামর করা হয়। 

 

3. নাগমরকত্ব সনেপত্র। 
4. কামরগমর অমিজ্ঞতা বা ব্যবসহাপনা েক্ষতার সনে। 

5. ব্যাাংক সলদিন্সী সার্ট বম দকে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

জনাব টিাোঃ তাজুল ইসলাি মিঞা 

উপসমেব, সায়রাত-২ অমধশাখা 

ট ান নাং ০২-৯৫৪০৫৩৪ 

       -০১৭১১০৬৬৯৬৩ 
ই-টিইল: 

manutaz63@gmail.com 

 

১২ 

লবণ িহাল  ইজারা 

প্রোন 

আদবেদনর টপ্রমক্ষদত টজলা 

প্রশাসক লবন িহাল ব্যবস্থা 

নীমতিালা ১৯৯২ অনুযায়ী 

ইজারার প্রস্তাব মবিাগীয় 

কমিশনাদরর িাধ্যদি টপ্ররণ 

করদল যিাযি কর্তবপদক্ষর 

অনুদিােনক্রদি িন্ত্রণালয় হদত 

সরকামর আদেশ জামর করা হয়। 

1. মবিাগীয় কমিশনার িাধ্যদি টজলা প্রশাসদকর স্বয়াং 

সম্পূণ ব প্রস্তাব 

2. নাগমরকত্ব সনে 

3. প্রকৃত লবণ োিী/লবণ প্রমক্রয়াকারী সাংক্রান্ত সনে 

4. টিৌজা ম্যাপ 

5. অমিজ্ঞতার সনেপত্র 

ইজারা মূল্য টেজারী 

োলাদনর িাধ্যদি 

সরকারী টকািাগাদর 

জিা মেদত হয়। 

৩০ কি বমেবস 

১৩ 

লবণ িহাল  বামতল 

ট ািণা 

লবন িহাল ব্যবস্থা নীমতিালা 

১৯৯২  অনুযায়ী টজলা প্রশাসক 

কর্তবক লবন িহাল বামতদলর 

প্রস্তাব মবিাগীয় কমিশনাদরর 

িাধ্যদি টপ্ররণ করদল যিাযি 

কর্তবপদক্ষর অনুদিােনক্রদি 

িন্ত্রণালয় হদত সরকামর আদেশ 

জামর করা হয়। 

১. মবিাগীয় কমিশনাদরর িাধ্যদি টজলা প্রশাসক এর স্বয়াং সম্পূণ ব 

প্রস্তাব 
২. নাগমরকত্ব সনে 
৩. প্রকৃত লবণ োিী/লবণ প্রমক্রয়াকারী সাংক্রান্ত সনে 
৪. টিৌজা ম্যাপ 
৫. অমিজ্ঞতার সনেপত্র।  

 

 

মবনামূদল্য ৩০ কি বমেবস 

১৪ 

টবসরকারী প্রকে 

বাস্তবায়দনর জন্য ভূমি 

অমধগ্রহণ।  

টজলা প্রশাসদকর মনকে টিদক 

অমধগ্রহণ প্রস্তাব প্রামির পর 

টকন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমির্টর 

অনুদিােনক্রদি অমধগ্রহদনর 

মবিদয় মসদ্ধান্ত প্রোন করা হয়। 

৫০ মব ার ঊদবব জমি অমধগ্রহদণর 

মবিয়র্ট িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর 

অনুদিােন সাদপদক্ষ পরবতী 

কায বক্রি গ্রহণ করার জন্য টজলা 

প্রশাসক বরাবদর টকস নমি ট রত 

প্রোন করা হয়। 

(১) প্রস্তামবত প্রকে /উদদ্দদশ্যর সারপত্রসহ উহা বাস্তবায়দনর 

জন্য অি বায়দনর উৎস এবাং অি বলগনী প্রমতষ্ঠাদনর মনিয়তা 

পত্র। 

(২) ন্যযনতি জমির োমহোপত্র  

(৩) প্রস্তামবত জমির োগসূমে  

(৪) টল-আউে পস্নান  

(৫) সব বদশি জমরদপর নক্সা (নক্সায় প্রস্তামবত জমি লাল কামল 

দ্বারা মেমিত করদত হদব)  

(৬) মবমধিালার ৭ নাং মবমধদত ছ  রদি সম্মমতপত্র( ৩০০ 

োকার ননজুমডমসয়াল স্টাদম্পর উপর)  

(৭) রাজউক, টক,মড,এ. মস.মড.এ এর অনাপমত্তপত্র (টয টক্ষদত্র 

যা প্রদয়াজয)।  

(৮) প্রকদের মবস্তামরত বণ বনা 

স্থাবর সম্পমত্ত অমধগ্রহণ 

ও হুকুি েখল 

অধ্যাদেশ ১৯৮২ 

টিাতাদবক প্রাক্কমলত 

মূল্য টজলা প্রশাসদকর 

বরাবদর জিা মেদত 

হয়। 

৩০ কি বমেবস  ১) ঢাকা, িয়িনমসাংহ, রাজশাহী ও 

রাংপুর মবিাদগর টক্ষদত্র: 

জনাব টিাোঃ আসাদুজ্জািান, উপসমেব, 

অমধগ্রহণ-১ (অমধশাখা)  

ট ান: ০২-৯৫৬৬৫৮৪ 

টিাবাইল-০১৭১২২৫০৩৭৮ 

ই-টিইল: 

acquisition1mol@gmail.com 
২)েট্টগ্রাি, মসদলে, খুলনা ও বমরশাল 

মবিাদগর টক্ষদত্র: 

জনাব টিাোঃ আোঃ জমলল, উপসমেব, 

অমধগ্রহণ-২, ট ান: ০২-৯৫১৫৯৪৪ 

টিাবা-০১৭১৭৫০১০২১ 

NokshiLife@gmail.com 

mailto:acquisition1mol@gmail.com
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২.২ প্রামতষ্ঠামনক টসবা: 
ক্রমিক 

নাং 

টসবার নাি টসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রামিস্থান টসবার মূল্য 

এবাং 

পমরদশাধ 

পদ্ধমত 

টসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (নাি,পেমব, 

ট ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

িন্ত্রণালদয়র 

আওতাধীন 

েির/অমধেির/িাঠ 

প্রশাসদন   

পে সৃজন 

মবদ্যিান মবমধ/মবধান অনুসরদণ 

জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় ও 

অি বমবিাদগর সম্মমত গ্রহণ করার পর 

প্রস্তামবত পদের টবতন টেল অি ব 

মবিাদগর বাস্তবায়ন অনুমবিাগ হদত 

যাোই করা হয়। প্রশাসমনক উন্নয়ন 

কমির্টর সুপামরদশর মিমত্তদত 

প্রদয়াজযদক্ষদত্র িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর 

সেয় অনুদিােনক্রদি সরকামর 

িঞ্জুমর আদেশ জামর করা হয়। 

ক) জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র মনধ বামরত  রদি েির/অমধেির/িাঠ 

প্রশাসদনর প্রস্তাব 

খ) অনুদিামেত সাাংগঠমনক কাঠাদিার কমপ 

গ) আমি বক সাংদশস্নি 

মবনামূদল্য ০৬ িাস 
১) িাঠ প্রশাসদনর 

কি বকতবা/কি বোরীদের টক্ষদত্র: 

জনাব টিাোঃ কািরুল ইসলাি টেৌধুরী 

উপসমেব (িাঠ প্রশাসন) 

ট ান: ০২-৯৫৪০০৫০ 

টিাবা-০১৯১৬৬৬৪৪৪৪  

 

 

 

২ 

িন্ত্রণালদয়র 

আওতাধীন 

েির/অমধেির/িাঠ 

প্রশাসদনর  

পে সাংরক্ষণ  

(সৃজদনর ৪ি ব বছর 

হদত) 

 

মবদ্যিান মবমধ/মবধান অনুসরদণ 

জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় ও 

অি বমবিাদগর সম্মমত গ্রহণ করার পর 

সরকামর িঞ্জুমর আদেশ জামর করা 

হয়। 

ক) েির/অমধেির/িাঠ প্রশাসদণর প্রস্তাব 

খ) পে সৃজদনর সরকামর আদেশ 

গ) ০৩ বছর পে সাংরক্ষদণর সরকামর আদেশ 

 ) পে সাংরক্ষদণর জন্য জনপ্রশাসদনর িন্ত্রণালদয়র সম্মমত 

ঙ) পে সাংরক্ষদণর জন্য অি ব মবিাদগর সম্মমত 

মবনামূদল্য ৪৫ কি বমেবস ২) ভূমি টরকড ব ও জমরপ অমধেিদরর 

কি বকতবা/কি বোরীদের টক্ষদত্র: 

জনাব টিাোঃ আবদুর রহিান, উপসমেব 

(জমরপ-১ শাখা) 

ট ানোঃ ০২-৯৫৪০০৪৮ 

টিাবা-০১৭১৮৬৩৩৩৭৫ 
sassurvey1@minland.gov.bd 

৩ 

িন্ত্রণালদয়র 

আওতাধীন 

েির/অমধেির/িাঠ 

প্রশাসদনর  

পে স্থায়ীকরণ 

মবদ্যিান মবমধ/মবধান অনুসরদণ 

জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় ও 

অি বমবিাদগর সম্মমত গ্রহণ করার পর 

সরকামর িঞ্জুমর আদেশ জামর করা 

হয়। 

ক) পে স্থায়ীকরদণর জন্য জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র মনধ বামরত  রদি 

েির/অমধেিদরর প্রস্তাব 

খ) পে সৃজদনর সরকামর আদেশ 

গ) পে সৃজদনর পর পরবতী সকল বছদরর পে সাংরক্ষদণর িঞ্জুমর 

আদেশ 

 

মবনামূদল্য ৪৫ কি বমেবস ৩) ভূমি আমপল টবাড ব এর টক্ষদত্র: 

টিাোঃ আলাউমদ্দন পােওয়ারী 

সহকারী সমেব, আইন-৩ শাখা  

ট ানোঃ ০২-৯৫৪০১৭৭ 

টিাবা-০১৭১৫৬৫৩৪১০ 
 

৪ 

িন্ত্রণালদয়র 

আওতাধীন 

েির/অমধেির/িাঠ 

প্রশাসদনর 

জনবল/সরঞ্জািামে 

র্টওএন্ডইভুক্তকরণ 

 

মবদ্যিান মবমধ/মবধান অনুসরদণ 

জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় ও 

অধ বমবিাদগর সম্মমত গ্রহণ করার পর 

সরকামর িঞ্জুমর আদেশ জামর করা 

হয়। 

ক) েির/অমধেিদরর প্রস্তাব 

খ) জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র সম্মমত 

গ) অি ব মবিাদগর সম্মমত 

 ) অি ব মবিাদগর বাস্তবায়ন অনুমবিাগ কর্তবক টবতন টেল মনধ বারণ 

(জনবদলর টক্ষদত্র) 

ঙ) প্রশাসমনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সমেব কমির্টর সুপামরশ 

 

মবনামূদল্য ৪৫ কি বমেবস 
৪)ভূমি প্রশাসন প্রমশক্ষণ টকদন্দ্রর 

টক্ষদত্র: 

জনাব নাজমুন নাহার 

ট ানোঃ ০২-৯৫৪৯২৫৩ 

টিাবাইলোঃ ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

nazmoonnahar2011@gmail.com 

mailto:sassurvey1@minland.gov.bd
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ক্রমিক 

নাং 

টসবার নাি টসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রামিস্থান টসবার মূল্য 

এবাং 

পমরদশাধ 

পদ্ধমত 

টসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (নাি,পেমব, 

ট ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫ 

িন্ত্রণালদয়র 

আওতাধীন 

েির/অমধেির/ 

িাঠপ্রশাসদন ৩য় ও 

৪ি ব টশ্রমণর কি বোরী 

মনদয়াদগর ছাড়পত্র 

প্রোন। 

সাংমশস্নষ্ট 

েির/অমধেির/িাঠপ্রশাসন হদত 

প্রস্তাব প্রামির পর যিাযি 

কর্তবপদক্ষর অনুদিােন মনদয় ছাড়পত্র 

জামর করা হয়।  

1. সাংমশস্নষ্ট েির/অমধেির/িাঠপ্রশাসন হদত প্রাি প্রস্তাব। 

2. শূন্য পদের মববরণ। 
3. অনুদিামেত সাাংগঠমনক কাঠাদিার অনুমলমপ 

 

মবনামূদল্য ০৭ কি বমেবস ৫) মহসাব মনয়ন্ত্রক রাজস্ব কায বালদয় 

টক্ষদত্রোঃ 

আ দরাজা আক্তার 

সহকারী সমেব 

প্রশাসন-১ শাখা 

ট ানোঃ ০২-৯৫৪৬১০৪ 

ই-টিইলোঃ afroza.la93@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬ 

িন্ত্রণালদয়র 

আওতাধীন 

েির/অমধেির/িাঠ 

প্রশাসদনর টকাঠাভূক্ত 

কি বকতবাবৃদদর অমজবত 

ছুর্ট িঞ্জুর 

আদবেন পাওয়ার পর মনধ বামরত ছুর্ট 

মবমধিালা, ১৯৫৯ অনুযায়ী উপযুক্ত 

কর্তবপদক্ষর (আমি বক ও প্রশাসমনক 

ক্ষিতা অনুযায়ী) অনুদিােনক্রদি 

সরকামর আদেশ জামর করা হয়  

1. যিাযিিাদব পূরণকৃত মনধ বামরত ছদক আদবেন ; 

2. মহসাবরক্ষণ অম স কর্তবক ছুর্ট প্রামির প্রতযয়নপত্র (কি বকতবার 
টক্ষদত্র); 

3. মেমকৎসা জমনত কারদণ ছুর্টর টক্ষদত্র মেমকৎসদকর সনে; 
4. মনয়ন্ত্রণকারী কর্তবপক্ষ/টজলা প্রশাসক/মবিাগীয় কমিশনার/ভূমি 

সাংোর টবাড ব এর শতবহীন সুপামরশ। 

মবনামূদল্য ০৫ কি বমেবস 

৭ 

িন্ত্রণালদয়র 

আওতাধীন 

েির/অমধেির/িাঠ 

প্রশাসদনর 

কি বকতবাবৃদদর 

শ্রামিত্মমবদনােন ছুর্ট 

আদবেন পাওয়ার পর 

শ্রামিত্মমবদনােন িাতা/মেত্তমবদনােন 

িাতা মবমধিালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী 

মনস্পমত্ত কদর সরকামর আদেশ জামর 

করা হয়। 

1. ছুর্টর আদবেন; 

2. মনধ বামরত  রদি (বাাংলাদেশ  রি নম্বর-২৩৯৫) প্রধান মহসাব 

রক্ষণ কি বকতবা কর্তবক প্রেত্ত ছুর্ট প্রাপ্যতার প্রমতদবেন 

(টগদজদেড কি বকতবাদের টক্ষদত্র), প্রামিস্থান:  মহসাবরক্ষণ 

কি বকতবার কায বালয়। 

3. প্রিি বাদরর জন্য োকমরদত টযাগোনপত্র এবাং অন্যান্য টক্ষদত্র 
টশি বাদরর ছুর্ট িঞ্জুমরপত্র; 

4. মনয়ন্ত্রণকারী কর্তবপদক্ষর সুপামরশ। 

মবনামূদল্য ০৫ কি বমেবস 

৮ 

ভূমি িন্ত্রণালদয়র 

আওতাধীন 

েির/অমধেির/িাঠ 

প্রশাসদনর কি বকতবা-

কি বোরীদের 

বমহোঃবাাংলাদেশ ছুর্ট 

আদবেন পাওয়ার পর  

ক) মনধ বামরত ছুর্ট মবমধিালা, ১৯৫৯ 

অনুসরণপূব বক মনষ্পমত্ত কদর সরকামর 

আদেশ জামর করা হয়। 

খ) সরকার কর্তবক সিদয় সিদয় 

জামরকৃত মবদেশ ভ্রিদণর অনুিমত ও 

আনুিমঙ্গক মনদে বশনা অনুসরণীয়। 

1. ছুর্টর আদবেন ; 

2. মনধ বামরত  রদি (বাাংলাদেশ  রি নম্বর-২৩৯৫) প্রধান মহসাব 

রক্ষণ কি বকতবা কর্তবক প্রেত্ত ছুর্ট প্রাপ্যতার প্রমতদবেন 

(টগদজদেড কি বকতবাদের টক্ষদত্র), প্রামিস্থান:  মহসাবরক্ষণ 

কি বকতবার কায বালয়। 

3. মহসাব রক্ষণ কি বকতবা, ভুমি িন্ত্রণালয় কর্তবক প্রেত্ত ছুর্ট 
প্রাপ্যতার প্রতযয়নপত্র (নন-টগদজদেড কি বোরীদেরদক্ষদত্র), 

প্রামিস্থান: মহসাব রক্ষণ কি বকতবার কায বালয়। 

4. ব্যমক্তগত কারদণ সরকার/সাংস্থার কি বকতবাদের মবদেশ 

ভ্রিদণর আদবেনপত্র (প্রামিস্থান: প্রশাসন-১ শাখা) 

5.  

মবনামূদল্য ০৭ কি বমেবস 
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ক্রমিক 

নাং 

টসবার নাি টসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রামিস্থান টসবার মূল্য 

এবাং 

পমরদশাধ 

পদ্ধমত 

টসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (নাি,পেমব, 

ট ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৯ 

সাধারণ টপনশন টপনশন আদবেন  রি পূরণ কদর 

োমখল করদল যিাযি কর্তবপদক্ষর 

অনুদিােন মনদয় সরকামর আদেশ 

জামর করা হয়।  

1. যিাযিিাদব পূরণকৃত পামরবামরক টপনশন  রি  

2. আনুদতামিক ও অবসর িাতা উদত্তালন করার ক্ষিতা অপ বন ও 
অমিিাবক িদনানয়ন এর প্রতযয়নপত্র। 

3. নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁে আঙ্গুদলর ছাপ; 
4. না-োবী প্রতযয়নপত্র 

5. টপনশদনর ববধ উত্তরামধকারী ট ািনাপত্র 

6. প্রতযামশত টশিদবতন সনে (ই.এল.মপ.মস) 
7. অমডে আপমত্ত সাংক্রান্ত প্রতযয়ন পত্র 

8. মবিাগীয় িািলা প্রতযয়ন পত্র 

9. সামি বস বুক (নন-টগদজদেড সিয়কালীন) 

মবনামূদল্য ১৫ কি বমেবস  

 

 

 

 

 

 

 

 

জনাব টিাোঃ আবদুর রহিান, উপসমেব 

(জমরপ-১ শাখা) 

ট ানোঃ ০২-৯৫৪০০৪৮ 

টিাবা-০১৭১৮৬৩৩৩৭৫ 
sassurvey1@minland.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 

পামরবামরক টপনশন  আদবেন প্রামির পর যিাযি 

কর্তবপদক্ষর অনুদিােন গ্রহণ পূব বক 

সরকামর আদেশ জামর করা হয়। 

1. যিাযিিাদব পূরণকৃত এবাং স্বাক্ষমরত পামরবামরক টপনশন  রি  

2. মসর্টকদপ বাদরশন/টপৌরসিা/ইউমনয়ন পমরিে/ওয়াড ব কমিশনার 
কর্তবক উত্তরামধকারী সনেপত্র ও নন-ম্যামরজ সার্ট বম দকে; 

3. আনুদতামিক ও অবসর িাতা উদত্তালন করার ক্ষিতা অপ বন ও 
একক অমিিাবক িদনানয়ন; 

4. নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁে আঙ্গুদলর ছাপ; 

5.  টেয়ারম্যান/ডাক্তার কর্তবক টপনশনাদরর মৃত্যয সনে  

মবনামূদল্য ৪৫ কি বমেবস 

১১ 

পাসদপাদে বর NOC 

প্রোন 

আদবেন প্রামির পর যিাযি 

কর্তবপদক্ষর অনুদিােন গ্রহণ পূব বক 

সরকামর আদেশ জামর করা হয়। 

1. মনধ বামরত  রদি যিাযিিাদব পুরণকৃত আদবেন   

2. মনদয়াগকারী কর্তবপদক্ষর সুপামরশ 

 

 

মবনামূদল্য ১৫ কি বমেবস 

১২ 

সাধারণ িমবষ্য 

তহমবল  হদত অমগ্রি 

প্রোন 

আদবেন প্রামির পর যিাযি 

কর্তবপদক্ষর অনুদিােন গ্রহণ পূব বক 

সরকামর িঞ্জুমর আদেশ জামর করা হয়। 

1. মনধ বামরত  রদি আদবেন 

2. মহসাবরক্ষণ কি বকতবার মজমপএ  এর মহসাব মববরণী 
3. মনদয়াগকারী কর্তবপদক্ষর সুপামরশ 

 

মবনামূদল্য ১০ কি বমেবস 

১৩ 

মপ আর এল িঞ্জুমর মনয়ন্ত্রণ কর্তবপদক্ষর িাধ্যদি  

আদবেন প্রামির পর যিাযি 

কর্তবপদক্ষর অনুদিােনক্রদি অম স 

আদেশ জামর করা হয়। 

১. আদবেন  

২. মনধ বামরত  রদি(বাাংলাদেশ  রি নম্বর-২৩৯৫) মহসাব রক্ষণ 

কি বকতবার ছুর্ট প্রাপ্যতার প্রতযয়নপত্র  

4. মশক্ষাগত টযাগ্যতার সনে(এস.এস.মস সার্ট বম দকে) 

5. অঙ্গীকার পত্র 

6. মবিাগীয় িািলা প্রতযয়ন পত্র 

  ৭. সামি বস বুক(নন-টগদজদেড) 

 

মবনামূদল্য ০৭ কি বমেবস 

mailto:sassurvey1@minland.gov.bd
উরঢ়ধুধহ-২-ঈরঃুলবহং%25২০পযধৎঃবৎ-২০১৫.ফড়প
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ক্রমিক 

নাং 

টসবার নাি টসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রামিস্থান টসবার মূল্য 

এবাং 

পমরদশাধ 

পদ্ধমত 

টসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (নাি,পেমব, 

ট ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৫ 

টিৌজা জমরপ শুরু 

করার অনুদিােন 

িহাপমরোলক ভূমি টরকড ব ও জমরপ 

অমধেির টিদক প্রস্তাব প্রামির পর 

যিাযি কর্তবপদক্ষর অনুদিােন মনদয় 

সরকারী আদেশ জামর করা হয়। 

 

1. টজানাল টসদেলদিন্ট অম সার এর প্রস্তাব  

2. টিৌজার তামলকা  
3. ভূমি টরকড ব ও জমরপ অমধেির এর জমরপ শুরম্নর সুপামরশত্র 

মবনামূদল্য ১৫ কি বমেবস 

জনাব টিাোঃ আবদুল িমতন 

যুগ্মসমেব 

জমরপ-২ (অমধশাখা) 

ট ানোঃ ০২-৯৫৪০৯১৯ 

টিাবা-০১৭১২০০৭২৯০ 
matin4909@yahoo.com ১৬ 

টিৌজা জমরদপর চূড়ান্ত 

প্রকাশনা সাংক্রান্ত 

টগদজে মবজ্ঞমি 

প্রকাশনা 

ভুমি টরকড ব ও জমরপ অমধেির 

টিদক প্রাি প্রস্তাদবর মিমত্তদত 

উপযুক্ত কর্তবপদক্ষর অনুদিােনক্রদি 

টগদজে মবজ্ঞমির িাধ্যদি প্রকাশ 

করা হয়। 

 

1. চুড়ান্ত প্রকামশত টিৌজার তামলকা 

2. টজানাল টসদেলদিন্ট অম সাদরর চুড়ান্ত প্রকাশনা সাংক্রান্ত 
প্রতযায়ন। 

3. প্রমতর্ট টিৌজার খাস/অমপ বত সম্পমত্ত ১ ও ১/১ খমতয়াদন টরকড ব 
করণ সাংক্রান্ত প্রতযয়ন  

মবনামূদল্য ১৫ মেন 

১৮ 

জলিহাল হস্তান্তর 

 

িন্ত্রণালয়/সাংস্থার প্রস্তাব প্রামির পর 

যিাযি কর্তবপদক্ষর অনুদিােনক্রদি 

সরকামর আদেশ জামর করা হয়। 

 

1. একদনক সিার অনুদিােনপত্র; 

2. অদি বর সাংস্থাদনর প্রতযয়ন পত্র; 
3. প্রকে বাস্তবায়নকারী সাংস্থার সমহত সম্পামেত সিদ াতা 

স্বারক 

4. প্রকদের মডমপমপ; 

5. সহদযাগীতা পত্র; 
6. জলিহাদলর মববরণ; 
7. সাংমশস্নষ্ট উপদজলার জনপ্রমতমনমধর সুপামরশ; 
8. িৎস্য অমধেির এর সাদি সাংমশস্নষ্ট সাংস্থার সম্পামেত 

সিদ াতা স্মারক; 

 

ইজারামূল্য 

টজলা 

প্রশাসক 

বরাবদর 

সরকারী 

টকািাগাদর 

জিা মেদত 

হয়। 

 

 

০৩ (মতন) 

িাস 

  
জনাব টিাোঃ তাজুল ইসলাি মিঞা 

উপসমেব, সায়রাত-২ অমধশাখা 

ট ান নাং ০২-৯৫৪০৫৩৪ 

       -০১৭১১০৬৬৯৬৩ 
ই-টিইল: 

manutaz63@gmail.com 

 

 

 

১৯ 

টকান সরকারী 

গুরম্নত্বপূণ ব প্রকদে 

বালূিহাল হদত বালু 

উদত্তালদনর অনুিমত 

প্রোন 

আদবেন প্রামির পর টজল প্রশাসক 

প্রস্তাব বতমর কদর মবিাগীয় 

কমিশনাদরর িাধ্যদি িন্ত্রণালদয় 

টপ্ররণ কদর। যিাযি কর্তবপদক্ষর 

অনুদিােন গ্রহণ কদর িন্ত্রণালয় 

টিদক সরকামর আদেশ জামর করা 

হয়। 

1. মবিাগীয় কমিশনাদরর িাধ্যদি টজলা প্রশাসক হদত প্রাি 

প্রস্তাব। 

2. সতযাময়ত ছমব ৩ কমপ 

3. টেড লাইদসন্স, 
4. র্টন ও সব বদশি আয়কর পমরদশাদধর প্রিানপত্র, 

5. ব্যাাংক সলদিন্সী সার্ট বম দকে, 
6. িযাে সার্ট বম দকে, 
7. জাতীয় পমরেয়পত্র, 
8. টেজার/টিমশদনর িামলক বা উক্ত টিমশন িাড়ায় সাংগ্রহ করার 

প্রতযয়নপত্র। 

ইজারামূল্য 

টজলা 

প্রশাসক 

বরাবদর 

সরকারী 

টকািাগাদর 

জিা মেদত 

হয়। 

 

১৫ কি বমেবস 

জনাব টিাোঃ তাজুল ইসলাি মিঞা 

উপসমেব, সায়রাত-২ অমধশাখা 

ট ান নাং ০২-৯৫৪০৫৩৪ 

       -০১৭১১০৬৬৯৬৩ 
ই-টিইল: 

manutaz63@gmail.com 

 

 

২০ গাড়ী ক্রদয়র সাংমশস্নষ্ট েির/সাংস্থার িাধ্যদি 1. ১. সাংস্থা প্রধান কর্তবক গাড়ীর মববরণ উদলস্নখ কদর অি ব বরাদ্দ মবনা মূদল্য ৩০ কি বমেবস টিাছাোঃ টসমলনা সুলতানা 
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ক্রমিক 

নাং 

টসবার নাি টসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রামিস্থান টসবার মূল্য 

এবাং 

পমরদশাধ 

পদ্ধমত 

টসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (নাি,পেমব, 

ট ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অনুদিােন প্রস্তাব প্রামির পর অি ব মবিাদগর 

অনুদিােন সাদপদক্ষ যিাযি 

কর্তবপদক্ষর অনুদিােক্রদি মজও জামর 

করা হয়। 

সাংক্রান্ত সুমনমে বষ্ট প্রস্তাব 

2. ২. মপমপআর অনুযায়ী েরপত্র আহবান সাংক্রান্ত পমত্রকার কমপ 

3. ৩. টেন্ডার কমির্টর সিার টরজুদলশন 

4. ৪. বাদজে বরাদদ্দর অনুমলমপ  

5. ৫. মনলাি সাংক্রান্ত তথ্যামে (পুরাতন গাড়ী পমরবতবদনর টক্ষদত্র) 

সহকারী সমেব 

বাদজে ও অমডে শাখা 

ট ানোঃ ০২-৯৫৪০০৫০ 

টিাবাইলোঃ +৮৮০১৫৫২৪৭২৫১২ 

ই-টিইল- 

selinaasultana1973@gmail.com 

২১ 

িন্ত্রণালদয়র 

আওতাধীন 

েির/অমধেিদরর 

বাদজে 

বরাদ্দ/মবিাজন 

েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর 

উপযুক্ত কর্তবপদক্ষর অনুদিােনক্রদি 

মবিাজন আদেশ জামর করা হয়। 

(**টক্ষদত্র অি ব মবিাদগর 

অনুদিােনক্রদি) 

ক) েির/অমধেিদরর প্রস্তাব 

খ) সাংমশস্নষ্ট অি বননমতক টকাদড বরাদ্দকৃত অদি বর পমরিাণ 

মবনামূদল্য ১৫ কি বমেবস 

২২ 

বামি বক ক্রয় প্রস্তাব 

অনুদিােন 

েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর 

উপযুক্ত কর্তবপদক্ষর অনুদিােন 

সাদপদক্ষ আদেশ জামর করা হয়। 

 

ক) মপমপআর-২০০৮ অনুসরদণ ক্রয়কারী েির/অমধেিদরর প্রস্তাব 

খ) সাংমশস্নষ্ট েির/অমধেিদরর র্টওএন্ডই 

গ) বাদজদে বরাদদ্দর পমরিাণ 

মবনামূদল্য ১৫ কি বমেবস 

২৩ 

ব্যয় িঞ্জুমর অনুদিােন েির/সাংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর 

উপযুক্ত কর্তবপদক্ষর অনুদিােন গ্রহণ 

পূব বক িঞ্জুমর আদেশ জামর করা হয়। 

ক) েির/অমধেিদরর প্রস্তাব 

খ) সাংমশস্নষ্ট সরঞ্জািামে ক্রদয়র প্রশাসমনক অনুদিােন 

গ) বাদজদে বরাদদ্দর পমরিাণ 

 ) েরপত্র মূল্যায়ন কমির্টর সুপামরশ (প্রদযাজযদক্ষদত্র) 

ঙ) **(তারকা) মেমিত খাদতর জন্য অি ব মবিাদগর সম্মমত 

মবনামূদল্য ১৫ কি বমেবস 

২৪ 

উপদযাজন করণ সাংমশস্নষ্ট েির/সাংস্থার িাধ্যদি 

প্রস্তাব প্রামির পর কর্তবপদক্ষর 

অনুদিােন সাদপদক্ষ মজও জামরর 

িাধ্যদি 

 

সুমনমদ্দবষ্ট টকাড মিমত্তক প্রস্তাব মবনামূদল্য ০৭ কায বমেবস 

২৫ 

মনদয়াদগর টক্ষদত্র অি ব 

ছাড়করণ 

সাংমশস্নষ্ট েির/সাংস্থার িাধ্যদি 

প্রস্তাব প্রামির পর অি ব মবিাদগর 

অনুদিােন সাদপদক্ষ যিাযি 

কর্তবপদক্ষর অনুদিােক্রদি মজও জামর 

করা হয়। 

 

ক) মনদয়াগ মবিদয় ছাড়পত্র। 

খ) পেমিমত্তক প্রাি ববধ আদবেদনর পৃিক সাংখ্যা। 

গ) অনুন্নয়ন বাদজে ৪৮৮৪ পরীক্ষার ম /পরীক্ষা সাংক্রান্ত ব্যয় 

টকাদড ব্যয়/ব্যবহার পমরকেণা সাংক্রান্ত তথ্য। 

 ) প্রস্তাবনায় প্রািী প্রমত কত োকা বরাদদ্দর প্রস্তাব ধদর টিৌমখক 

পরীক্ষাসহ অন্যান্য ব্যদয়র পৃিকিাদব খরদের মহসাব। 

 

 

মবনামূদল্য ৩০ কায বমেবস 
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ক্রমিক 

নাং 

টসবার নাি টসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রামিস্থান টসবার মূল্য 

এবাং 

পমরদশাধ 

পদ্ধমত 

টসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (নাি,পেমব, 

ট ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২৬ 
নত্যন উন্নয়ন প্রকে প্রস্তাব 

প্রমক্রয়াকরণ 

সাংমিষ্ট সাংস্থা /েির/অমধেির টিদক প্রস্তাব 

পাওয়ার পর 

পত্র বা স্মারদকর িাধ্যদি (প্রদয়াজনীয় 

টক্ষদত্র) অি ব িন্ত্রণালদয় ও  পমরকেনা 

কমিশদন টপ্ররণ করা হয়। 

1. পমরকেনা কমিশন কর্তবক মনধ বামরত ছদক আদবেন, 

2. পমরকেনা কমিশন/সাংমশস্নষ্ট েিদরর প্রকে গ্রহণ কমির্ট 
সিার সুপামরশ। 

মবনামূদল্য ২৫ কি বমেবস 

জনাব টিাোঃ ম দরাজ উমদ্দন 

উপ-প্রধান 

ট ানোঃ ০২-৯৫৪০০২৮ 

ইদিইলোঃ 

firozbd444@gmail.com ২৭ 
সাংদশামধত প্রকে প্রস্তাব 

প্রমক্রয়াকরণ 

সাংমিষ্ট সাংস্থা /েির/অমধেির টিদক প্রস্তাব 

পাওয়ার পর 

পত্র বা স্মারদকর িাধ্যদি (প্রদয়াজনীয় 

টক্ষদত্র) অি ব িন্ত্রণালদয় ও  পমরকেনা 

কমিশদন টপ্ররণ করা হয়। 

1. পমরকেনা কমিশন কর্তবক মনধ বামরত ছদক আদবেন 

2. পমরকেনা কমিশন 

3. মূল মডমপমপ 

4. সাংমশস্নষ্ট েিদরর প্রকে গ্রহণ কমির্ট সিার সুপামরশ। 

5. প্রকে সাংদশাধদনর কারণ সম্বমলত পত্র। 
 

মবনামূদল্য ২৫ কি বমেবস 

২৮ 

সরকামর প্রকে 

বাস্তাবায়দনর জন্য 

ভূমি অমধগ্রহণ  

সাংমশস্নষ্ট টজলা প্রশাসদকর মনকে 

টিদক টকস টরকদড বর িাধ্যদি 

অমধগ্রহণ প্রস্তাব প্রামির পর টকন্দ্রীয় 

ভূমি বরাদ্দ কমির্টদত অনুদিােদনর 

জন্য উপস্থাপন করা হয়। ৫০ মব ার 

ঊদবব জমি অমধগ্রহদণর টক্ষদত্র 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর অনুদিােদনর 

জন্য সার-সাংদক্ষপ উপস্থাপন করা 

হয়। অনুদিােদনর পর টকস টরকড ব 

টজলা প্রশাসক বরাবদর পরবতী 

কায বক্রি গ্রহদণর জন্য অম স 

স্মারদকর িাধ্যদি টকস ট রত প্রোন 

করা হয়। 

(১) প্রতযাশী সাংসহার মনয়ন্ত্রণকারী িন্ত্রণালদয়র প্রশাসমনক 

অনুদিােন পত্র  

(২) ন্যযনতি জমির প্রদয়াজনীয়তা সাংক্রান্ত প্রতযয়নপত্র 

(৩) প্রস্তামবত জমির োগসূমে (সব বদশি জমরদপর টিৌজার নাি, 

টজ,এল নাং োগ নাং, টশ্রমণ এবাং োদগ জমির পমরিাণ, প্রস্তামবত 

জমির পমরিাণ উদলস্নখ িামকদত হইদব) 

(৪) টল-আউে পস্নান  

(৫) প্রস্তামবত জমির নক্সা (নক্সায় প্রস্তামবত জমি লাল কামল দ্বারা  

মেমিতকরণ) 

(৬) মনধ বামরত ছদক বণ বনা  

(৭) রাজউক, টক,মড,এ. মস.মড.এ এর অনাপমত্তপত্র ( টয টক্ষদত্র যা 

প্রদয়াজয) 

(৮) নগর উননয়ন অমধেিদরর অনাপমত্ত পত্র  

(৯) প্রকদের জন্য আমি বক িঞ্জুরী মকাংবা বাদজে বরাদ্দ সাংক্রান্ত পত্র  

(১০) পুরদনা েির/স্থাপনার পমরবদতব ন্যতন েির/স্থাপনার জন্য জমি 

অমধগ্রহণ প্রস্তাদবর টক্ষদত্র পুরদনা েির/স্থাপনা জমি কাদলক্টদরর 

মনকে সিপ বণ করা হইদব এইিদি ব অঙ্গীকার পত্র।  

 

মবনামূদল্য ৩০ কি বমেবস 

 

১) ঢাকা, রাজশাহী ও রাংপুর 

মবিাদগর টক্ষদত্র: 
জনাব টিাোঃ আসাদুজ্জািান, উপসমেব, 

অমধগ্রহণ-১ (অমধশাখা)  

ট ান: ০২-৯৫৬৬৫৮৪ 

টিাবাইল-০১৭১২২৫০৩৭৮ 

ই-টিইল: 

acquisition1mol@gmail.com 
২)েট্টগ্রাি, মসদলে, খুলনা ও বমরশাল 

মবিাদগর টক্ষদত্র: 

জনাব টিাোঃ আোঃ জমলল, উপসমেব, 

অমধগ্রহণ-২, ট ান: ০২-৯৫১৫৯৪৪ 

টিাবা-০১৭১৭৫০১০২১ 

NokshiLife@gmail.com 
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২.৩ আিযন্তরীণ টসবা: 
ক্রমিক 

নাং 

টসবার নাি টসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রামিস্থান টসবার মূল্য 

এবাং 

পমরদশাধ 

পদ্ধমত 

টসবা 

প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (নাি,পেমব, ট ান 

নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  

অমজবত ছুর্ট িঞ্জুর আদবেন পাওয়ার পর মনধ বামরত 

ছুর্ট মবমধিালা, ১৯৫৯ অনুযায়ী 

উপযুক্ত কর্তবপদক্ষর (আমি বক ও 

প্রশাসমনক ক্ষিতা অনুযায়ী) 

1. ছুর্টর আদবেন ; 

2. মনধ বামরত  রদি (বাাংলাদেশ  রি নম্বর-২৩৯৫) প্রধান মহসাব রক্ষণ 

কি বকতবা কর্তবক প্রেত্ত ছুর্ট প্রাপ্যতার প্রমতদবেন (টগদজদেড 

কি বকতবাদের টক্ষদত্র), প্রামিস্থান:  মহসাবরক্ষণ কি বকতবার কায বালয়। 

3. মহসাব রক্ষণ কি বকতবা, স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালয় কর্তবক প্রেত্ত ছুর্ট প্রাপ্যতার 
প্রতযয়নপত্র (নন-টগদজদেড কি বোরীদেরদক্ষদত্র), প্রামিস্থান: মহসাব 

রক্ষণ কি বকতবার কায বালয়। 

মবনামূদল্য ০৭ কি বমেবস  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
টবগি আ দরাজা আক্তার 

সহকারী সমেব 

প্রশাসন-১ শাখা 

ট ানোঃ ০২-৯৫৪৬১০৪  

ই-টিইলোঃ afroza.la93@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

অমজবত ছুর্ট 

(বমহোঃ বাাংলাদেশ) 

আদবেন পাওয়ার পর  

ক) মনধ বামরত ছুর্ট মবমধিালা, 

১৯৫৯ অনুযায়ী মনষ্পমত্ত কদর 

সরকামর আদেশ জামর করা হয়। 

খ) সরকার কর্তবক সিদয় সিদয় 

জামরকৃত মবদেশ ভ্রিদণর 

অনুিমত ও আনুিমঙ্গক মনদে বশনা 

অনুসরণীয়। 

১.ছুর্টর আদবেন ; 

২.মনধ বামরত  রদি (বাাংলাদেশ  রি নম্বর-২৩৯৫) প্রধান মহসাব রক্ষণ 

কি বকতবা কর্তবক প্রেত্ত ছুর্ট প্রাপ্যতার প্রমতদবেন (টগদজদেড কি বকতবাদের 

টক্ষদত্র), প্রামিস্থান:  মহসাবরক্ষণ কি বকতবার কায বালয়। 

৩.মহসাব রক্ষণ কি বকতবা, স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালয় কর্তবক প্রেত্ত ছুর্ট প্রাপ্যতার 

প্রতযয়নপত্র (নন-টগদজদেড কি বোরীদেরদক্ষদত্র), প্রামিস্থান: মহসাব রক্ষণ 

কি বকতবার কায বালয়। 

৪.ব্যমক্তগত কারদণ সরকার/সাংস্থার কি বকতবাদের মবদেশ ভ্রিদণর 

আদবেনপত্র (প্রামিস্থান: প্রশাসন-১ শাখা) 

মবনামূদল্য ০৭ কি বমেবস 

3.  

শ্রামন্তমবদনােন ছুর্ট  আদবেন পাওয়ার পর 

শ্রামিত্মমবদনােন 

িাতা/মেত্তমবদনােন িাতা 

মবমধিালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী 

মনস্পমত্ত কদর সরকামর আদেশ 

জামর করা হয়। 

১.ছুর্টর আদবেন; 

২.মনধ বামরত  রদি (বাাংলাদেশ  রি নম্বর-২৩৯৫) প্রধান মহসাব রক্ষণ কি বকতবা 

কর্তবক প্রেত্ত ছুর্ট প্রাপ্যতার প্রমতদবেন (টগদজদেড কি বকতবাদের টক্ষদত্র), 

প্রামিস্থান:  মহসাবরক্ষণ কি বকতবার কায বালয়। 

৩.প্রিি বাদরর জন্য োকমরদত টযাগোনপত্র এবাং অন্যান্য টক্ষদত্র টশি বাদরর 

ছুর্ট িঞ্জুমরপত্র; 

৪.মনয়ন্ত্রণকারী কর্তবপদক্ষর সুপামরশ। 

মবনামূদল্য ০৭ কি বমেবস 

4.  

সাধারণ টপনশন 

প্রোন 

টপনশন আদবেন  রি যিাযি 

িাদব পূরণ কদর োমখল করদল 

যিাযি কর্তবপদক্ষর অনুদিােন 

মনদয় সরকামর আদেশ জামর 

করা হয়। 

1. যিাযিিাদব পূরণকৃত পামরবামরক টপনশন  রি  

2. আনুদতামিক ও অবসর িাতা উদত্তালন করার ক্ষিতা অপ বন ও অমিিাবক 

িদনানয়ন এর প্রতযয়নপত্র। 

3. নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁে আঙ্গুদলর ছাপ; 

4. না-োবী প্রতযয়নপত্র 

5. টপনশদনর ববধ উত্তরামধকারী ট ািনাপত্র 

6. প্রতযামশত টশিদবতন সনে (ই.এল.মপ.মস) 
 

মবনামূদল্য ১৫ কি বমেবস 
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ক্রমিক 

নাং 

টসবার নাি টসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রামিস্থান টসবার মূল্য 

এবাং 

পমরদশাধ 

পদ্ধমত 

টসবা 

প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (নাি,পেমব, ট ান 

নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

5.  

পামরবামরক টপনশন 

প্রোন 

আদবেন  রি যিাযি িাদব 

পূরণ কদর োমখল করদল যিাযি 

কর্তবপদক্ষর অনুদিােন মনদয় 

জামর করা হয়। 

1. যিাযিিাদব পূরণকৃত পামরবামরক টপনশন  রি স্বাক্ষমরত 

2. মসর্টকদপ বাদরশন/টপৌরসিা/ইউমনয়ন পমরিে/ওয়াড ব কমিশনার কর্তবক 
উত্তরামধকারী সনেপত্র ও নন-ম্যামরজ সার্ট বম দকে; 

3. আনুদতামিক ও অবসর িাতা উদত্তালন করার ক্ষিতা অপ বন ও একক 
অমিিাবক িদনানয়ন; 

4. নমুনা স্বাক্ষর ও হাদতর পাঁে আঙ্গুদলর ছাপ; 

5. টেয়ারম্যান/ডাক্তার কর্তবক মৃত্যয সনে  
 

মবনামূদল্য ১৫ কি বমেবস  

 

 

 

 

 

 

 
টবগি আ দরাজা আক্তার 

 সহকারী সমেব 

প্রশাসন-১ শাখা 

ট ানোঃ ০২-৯৫৪৬১০৪ 

ই-টিইলোঃ afroza.la93@gmail.com 

 

 

 

6.  

পাসদপাদে বর NOC 

প্রোন 

আদবেন প্রামির পর যিাযি 

কর্তবপদক্ষর অনুদিােদনর পর 

সরকামর আদেশ জামর করা হয়। 

1. মনধ বামরত  রদি যিাযিিাদব পুরণকৃত আদবেন 

2. মনদয়াগকারী কর্তবপদক্ষর সুপামরশ 

 

মবনামূদল্য ০৭ কি বমেবস 

7.  

সাধারণ িমবষ্য 

তহমবল  হদত অমগ্রি 

প্রোন 

আদবেন পাওয়র পর িমবষ্য 

তহমবল মবমধিালা, ১৯৭৯ 

অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তবপদক্ষর 

(আমি বক ও প্রশাসমনক ক্ষিতা 

অনুযায়ী) যিাযি কর্তবপদক্ষর 

অনুদিােন মনদয় সরকামর 

আদেশ জামর করা হয়। 

১. মনধ বামরত  রদি আদবেন 

২.মহসাবরক্ষণ কি বকতবার মজমপএ  এর মহসাব মববরণী 

৩.মনদয়াগকারী কর্তবপদক্ষর সুপামরশ 

 

মবনামূদল্য ০৫ কি বমেবস 

8.  

মপ আর এল িঞ্জুরী মনয়ন্ত্রণ কর্তবপদক্ষর িাধ্যদি  

আদবেন প্রামির পর যিাযি 

কর্তবপদক্ষর অনুদিােনক্রদি 

অম স আদেশ জামর করা হয়। 

১. আদবেন  

২. মনধ বামরত  রদি(বাাংলাদেশ  রি নম্বর-২৩৯৫) মহসাব রক্ষণ 

কি বকতবার ছুর্ট প্রাপ্যতার প্রতযয়নপত্র 

৩.মশক্ষাগত টযাগ্যতার সনে(এস.এস.মস সার্ট বম দকে) 

4. অঙ্গীকার পত্র 

5. মবিাগীয় িািলা প্রতযয়ন পত্র 

6. সামি বস বুক(নন-টগদজদেড) 
 

মবনামূদল্য ০৭ কি বমেবস 

9.  

োইিদেল/ 

মসদলকশন টগ্রড 

প্রোন 

 

 

আদবেন পাওয়ার পর সরকার 

কর্তবক মনধ বামরত কমির্টর সিায় 

উপস্থাপন করা হয়। কমির্টর 

সুপামরদশর মিমত্তদত উপযুক্ত 

কর্তবপদক্ষর অনুদিােনক্রদি 

িঞ্জুমরর আদেশ জামর করা হয়। 

1. আদবেন; 

2.  সামি বস বুক; 
3. হালনাগাে বামি বক টগাপমনয় প্রমতদবেন ০৫(পাঁে) বছদরর; 
4. মবিাগীয় িািলা সাংক্রান্ত তথ্যামে।  

 

 

মবনামূদল্য ০২ িাস িাঠ প্রশাসদনর কি বকতবা/কি বোরীদের 

টক্ষদত্র: 

জনাব টিাোঃ কািরুল ইসলাি টেৌধুরী 

উপসমেব (িাঠ প্রশাসন) 

ট ান: ০২-৯৫৬২৭৩০ 

 

উরঢ়ধুধহ-২-ঈরঃুলবহং%25২০পযধৎঃবৎ-২০১৫.ফড়প
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ক্রমিক 

নাং 

টসবার নাি টসবা প্রোন পদ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রামিস্থান টসবার মূল্য 

এবাং 

পমরদশাধ 

পদ্ধমত 

টসবা 

প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োময়ত্বপ্রাি কি বকতবা (নাি,পেমব, ট ান 

নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

10.  

োকমর স্থায়ীকরণ আদবেন পাওয়ার পর সাংমশস্নষ্ট 

মনদয়াগমবমধিালা অনুযায়ী 

উপযুক্ত কর্তবপদক্ষর 

অনুদিােনক্রদি সরকামর আদেশ 

জামর করা হয়। 

1. সাো কাগদজ আদবেন; 

2. হালনাগাে বামি বক টগাপনীয় প্রমতদবেন(পেদন্নামতর টক্ষদত্র ১ 
বছর এবাং সরাসমর মনদয়াদগরদক্ষদত্র ২ বছদরর বামি বক টগাপনীয় 

প্রমতদবেন; 

 

মবনামূদল্য ০৭ কি বমেবস 

আ দরাজা আক্তার 

 সহকারী সমেব 

প্রশাসন-১ শাখা 

ট ানোঃ ০২-৯৫৪৬১০৪ 

ই-টিইলোঃ afroza.la93@gmail.com 

11.  

আবামসক ও 

োিমরক টেমলদ ান 

সাংদযাগ 

সিমিত সরাকামর টেমলদ ান 

নীমতিালা-২০০৪ অনুযায়ী 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।  

1. সিমিত সরাকামর টেমলদ ান নীমতিালা-২০০৪ এর মনধ বামরত  মবনামূদল্য ০৭ কি বমেবস 

12.  

ভূমি িন্ত্রণালয় এবাং 

িন্ত্রণালদয়র আওয়াধীন 

েিদরর টকাো ভুক্ত 

কি বকতবা/কি বোরীদের 

অনুকূদল সরকারমর বাসা 

বরাদ্দ 

সরকামর বাসা বরাদ্দ নীমতিালা-

১৯৮২, অনুযায়ী আদবেদনর 

টপ্রমক্ষদত মনধ বামরত কমির্টর 

সুপামরশ অনুযায়ী বরাদ্দপত্র ইসুয 

করা হয়। 

1. সরকামর বাসা বরাদ্দ নীমতিালা-১৯৮২, অনুযায়ী মনধ বামরত 

 রদি আদবেন; 

2. মূল টবতদনর প্রতযয়নপত্র(প্রামি স্থান: স্ব-স্ব েিদর মহসাব শাখা) 

মবনামূদল্য ১৫ কি বমেবস 

13.  

গৃহ মনি বাণ/গৃহ 

টিরািত অমগ্রি ঋণ 

প্রোন 

যিাযিকর্তবপদক্ষর িাধ্যদি 

আদবেন প্রামির পর যাোই-

বাছাই কদর কর্তবপদক্ষর 

অনুদিােন গ্রহণ পূব বক সরকামর 

িঞ্জুমর আদেশ জামর করা হয়। 

১ি মকমস্তরদক্ষদত্রোঃ 

1. যিাযি কর্তবপদক্ষর িাধ্যদি মনমদ্দবষ্ট  রদি আদবেন, 

2.  এ সাংক্রান্ত ঋণ গ্রহণ কদরনমন িদি ব ট ািনাপত্র, 

3.  টবতন সাংক্রান্ত প্রতযায়নপত্র, 

4.  ভূমির েমলদলর সার্ট ব াইড কমপ, 

5.  এম দডমিে 

২য় মকমস্তরদক্ষদত্রোঃ 

1. যিাযি কর্তবপদক্ষর িাধ্যদি আদবেনপত্র, 

2.  সতযাময়ত খরদের িাউোর, 

3.  ১ি মকমসত্মর মজওর  দোকমপ, 

4.  বায়নাপত্র। 

মবনামূদল্য ০৭ কি বমেবস  

 

 

 

 
টিাছাোঃ টসমলনা সুলতানা,  

সহকারী সমেব 

বাদজে ও অমডে শাখা 

ট ানোঃ ০২-৯৫৪০০৫০ 

টিাবাইলোঃ +৮৮০১৫৫২৪৭২৫১২ 
selinasultana1973@gmail.com 

 
14.  

িেরসাইদকল অমগ্রি 

ঋণ প্রোন 

প্রেমলত মবমধমবধান 

অনুসরণপূব বক ক্রয়অমগ্রি 

িঞ্জুমরর আদেশ জামর করা হয়। 

১. যিাযি কর্তবপদক্ষর িাধ্যদি মনধ বামরত  রদি আদবেন 

২. প্রতযায়নপত্র। 

মবনামূদল্য ০৭ কি বমেবস 

15.  

কমম্পউোর অমগ্রি 

ঋণ 

প্রেমলত মবমধমবধান 

অনুসরণপূব বক ক্রয়অমগ্রি 

িঞ্জুমরর আদেশ জামর করা হয়। 

১.যিাযি কর্তবপদক্ষর িাধ্যদি আদবেন 

২.প্রতযয়নপত্র 

৩.চুমক্তপত্র 

৪. অঙ্গীকারপত্র 

৫. বায়নাপত্র। 

মবনামূদল্য ০৭ কি বমেবস 

 

mailto:afroza.la93@gmail.com
mailto:selinasultana1973@gmail.com
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2.4.1       আওতাধীন েির/অমধেির/অমধেির/সাংস্থা কর্তবক প্রেত্ত টসবাোঃ 
1.4.1 ভূমি সাংোর টবাড ব 

1.4.2 ভূমি আপীল টবাড ব 

1.4.3 ভূমি টরকড ব ও জমরপ অমধেির 

1.4.4 ভূমি প্রশাসন  ও প্রমশক্ষণ টকন্দ্র 

1.4.5 ভূমি মহসাব মনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 

 

2. আপনার কাদছ আিাদের প্রতযাশা 
 

ক্রমিক প্রমতশ্রম্নত/কামিত টসবা প্রামির লদক্ষয করণীয় 

১ স্বয়াংসম্পূণ ব আদবেন জিা প্রোন 

২ যিাযি প্রমক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ম স পমরদশাধ করা 

৩ সাক্ষাদতর জন্য মনধ বামরত সিদয়র পূদব বই উপমস্থত িাকা 

 

3. অমিদযাগ প্রমতকার ব্যবস্থাপনা (GRS) 
 
টসবা প্রামিদত অসন্তত্মষু্ট হদল োময়ত্বপ্রাি কি বকতবার সদঙ্গ টযাগাদযাগ করম্নন। তার কাদছ টিদক সিাধান পাওয়া না টগদল মনদিণাক্ত পদ্ধমতদত টযাগাদযাগ কদর আপনার সিস্যা অবমহত করম্নন। 

 

ক্রমিক কখন টযাগাদযাগ করদবন কার সদঙ্গ টযাগাদযাগ করদবন টযাগাদযাদগর ঠিকানা মনস্পমত্তর সিয়সীিা 
১ োময়ত্বপ্রাি কি বকতবা 

সিাধান মেদত না পারদল 

অমিদযাগ মনস্পমত্ত কি বকতবা (অমনক) নাি ও পেমব : টিাোঃ িমজবর রহিান, অমতমরক্ত সমেব (প্রশাসন) 

ট ান: ০২-৯৫৪৫৫৯৮ 

ওদয়ব: www.minland.gov.bd 

৩০ কি বমেবস 

২ অমিদযাগ মনস্পমত্ত 

কি বকতবা মনমেষ্ট সিদয় 

সিাধান মেদত না পারদল 

আমপল কি বকতবা নাি ও পেমব : সমেব 

ট ান: ০২-৯৫৪৫১৩১ 

ওদয়ব: www.minland.gov.bd 

৩০ কি বমেবস 

৩ আমপল কি বকতবা মনমে বষ্ট 

সিদয় সিাধান মেদত না 

পারদল 

িমন্ত্রপমরিে মবিাগদর অমিদযাগ ব্যবস্থাপনা টসল অমিদযাগ গ্রহণ টকন্দ্র  

৫ নম্বর টগইে, বাাংলাদেশ সমেবালয়, ঢাকা 

ওদয়ব : www.grs.gov.bd 

 

৯০ কি বমেবস 

 


