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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভূমভ ভন্ত্রণারয় 

www.minland.gov.bd 

 

সফা প্রদান প্রমতশ্রুমত (মটিদজন চাট টায) 

১. মবন ও মভন 

মবন : দক্ষ, স্বচ্ছ এফাং জনফান্ধফ ভূমভ ব্যফস্থানা। 

মভন: দক্ষ, আধুমনক ও সটকই ভূমভ ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ ভূমভয দফ টাত্তভ ব্যফায এফাং ভূমভ াংক্রান্ত জনফান্ধফ সফা মনমিতকযণ। 

২.        সফামূ: 

২.১ নাগমযক সফা: 

ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

অকৃমল খাজমভ 

ফদদাফস্ত প্রস্তাফ 

অনুদভাদন। 

 

আদফদন প্রামিয য 

সজরাপ্রাক কর্তটক অকৃমল 

খাজমভ ফদদাফস্ত নীমতভারা-

১৯৯৫ অনুমায়ী ফদদাফস্ত নমথ 

সৃজন কদয ভন্ত্রণারদয় প্রস্তাফ 

সপ্রযণ কযা দর যীক্ষা-মনযীক্ষা 

কদয মথামথ কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ ভন্ত্রণারয় দত 

ফদদাফস্ত আদদ জাময কযা য়। 

1. সজরাপ্রাক কর্তটক  সৃমজত ফদদাফস্ত ভাভরায 

আদদ পুণ টাঙ্গ নমথ। 

2. অকৃমল খাজমভ ফদদাফস্ত নীমতভারা -১৯৯৫ এফাং ভয় 

ভদয় জামযকৃত মযদত্রয ভাধ্যদভ মনদদ টমত সচক মরষ্ট 

অনুমায়ী কাগজত্র। 

 

ফদদাফস্তগ্রীতা সক্ষত্র 

মফদদল জমভয ফাজায 

মূল্য/ফাজায মূদল্যয 

১০% /প্রতীকী মূল্য 

যকাদযয সকালাগাদয 

জভা সদওয়া াদদক্ষ 

সজরা প্রাদকয 

ভাধ্যদভ কবুমরয়ত 

ম্পাদন কযা য়। 

সকাড নাং  

১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১   

(ক) ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী 

কর্তটক 

মনষ্পমত্তদমাগ্য 

নমথয সক্ষদত্র ৪৫ 

কভ টমদফ । 

 

(খ) ভাননীয় 

ভূমভ ভন্ত্রী 

ভদাদয় কর্তটক 

মনষ্পমত্তদমাগ্য 

নমথয সক্ষদত্র 

৩০ কভ টমদফ । 

১) ঢাকা, যাংপুয, যাজাী, চট্টগ্রাভ  

মফবাদগয সক্ষদত্র: 

     মঈ উল   ল ম 

উ     , খাজমভ-১ 

সপান (অ): ৯৫১৫৯৪৪ 

সভাফাইর +৮৮০১৭২০২৬৫৭৩৬ 

khas1@minland.gov.bd 

 

২) খুরনা, ফমযার, যাজাী, 

মদরট ও ভয়ভনমাং মফবাদগয 

সক্ষদত্র: 

জনাফ ামনা ইরাভ 

মমনয়য :মচফ,খাজমভ-২ 

সভাফাইর-০১৭২৭৪১৮৫৫৬ 

সপান(অ): ০২-৯৫৪০৮৯৭ 

khas2@minland.gov.bd 

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

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২ 

ফদদাফস্তগ্রীতা কর্তটক 

ফদদাফস্ত প্রাি অকৃমল 

খাজমভ মফক্রয় 

/স্তান্তয প্রস্তাফ 

অনুদভাদন 

 

ফদদাফস্তকৃত অকৃমল খাজমভ 

মফক্রয়/স্তান্তদযয আদফদন প্রামিয 

য সজরা প্রাক সক নমথ 

সৃজন কদয জমভয ফতটভান ফাজায 

মূল্য মনধ টাযণ পূফ টক ভতাভত 

ভন্ত্রণারদয় প্রস্তাফ সপ্রযণ কযদর 

ভন্ত্রণারয় দত কাগজত্র 

যীক্ষাপূফ টক মথামথ কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন মনদয় যকাযী আদদ 

কযা য়। 

1. ফদদাফস্ত প্রাি জমভয ফযাদ্দদত্রয অনুমরম  

2. কবুমরয়দতয অনুমরম 

3. মফক্রদয়য কাযণ/আফশ্যকতা 

4. সজরাপ্রাদকয ভতাভত/সুাময 

5. জমভয ফতটভান ফাজায মূল্য 

 

জমভয ফাজায মূদল্যয 

তকযা ২৫ বাগ 

যকাময সকালাগাদয 

জভা মদদত য়। 

সকাড নাং  

১-৪৬৩১-০০০০-৩৬০১ 

৩০ কভ টমদফ ১) ঢাকা, যাংপুয, যাজাী, চট্টগ্রাভ  

মফবাদগয সক্ষদত্র: 

     মঈ উল   ল ম 

উ     , খাজমভ-১ 

সপান (অ): ৯৫১৫৯৪৪ 

সভাফাইর +৮৮০১৭২০২৬৫৭৩৬ 

khas1@minland.gov.bd 

 

২) খুরনা, ফমযার, যাজাী, 

মদরট ও ভয়ভনমাং মফবাদগয 

সক্ষদত্র: 

জনাফ ামনা ইরাভ 

মমনয়য :মচফ,খাজমভ-২ 

সভাফাইর-০১৭২৭৪১৮৫৫৬ 

সপান(অ): ০২-৯৫৪০৮৯৭ 

khas2@minland.gov.bd 

৩ 

আদারদতয 

যায়/মডক্রী/আদদদয 

সপ্রমক্ষদত খা 

খমতয়ানভুক্ত ম্পমত্তয 

সযকড ট াংদাধদনয 

মনমভত্ত ভন্ত্রণারদয়য 

ভতাভত 

 

 

 

 

 

আদফদন প্রামিয য াংমস্দষ্ট 

সজরা প্রাক কাগজ ত্র  

সক নমথ সৃজন পূফ টক ভন্ত্রণারদয় 

সপ্রযণ কযদর। কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ পূফ টক ভতাভত 

জামনদয় সদয়া য়। 

 

1. মনধ টামযত পযদভ আদফদনত্র 

2. কাযী কমভনায (ভূমভ)‘য ভতাভত/ প্রমতদফদন 

3. আদারদতয যায়/ মডমক্র/ আদদদয াটি টপাইড কম 

4. াংমস্দষ্ট খমতয়াদনয াটি টপাইড কম 

5. াংমস্দষ্ট জমভয সেচম্যা  

6. াংমস্দষ্ট জমভয সন্টাগ্রাপ ম্যা (প্রদমাজয সক্ষদত্র) 

7. কাযী কমভনায (ভূমভ)‘য কাম টারদয়য নাভজাময 

ভাভরায নমথ/ নমথয ছায়ামরম 

8. সজরা প্রাদকয সুস্পষ্ট ভতাভত 

 

মফনামূদল্য ৩০ কভ টমদফ ১) ঢাকা, খুরনা, ফমযার ও 

ভয়ভনমাং  মফবাদগয জন্য: 

জনাফ সভাোঃ ভামুদ াান,  

উমচফ, আইন-১ াখা 

সপান (অ): +৮৮-০২-৯৫৪০১২৫ 

সভাফাইরোঃ ০১৫৫৬৩৪৩৭৯১ 

ই-সভইর: 

saslaw1@minland.gov.bd 

 

২) চট্টগ্রাভ, যাজাী, যাংপুয ও 

মদরট মফবাদগয জন্য: 

জনাফ  ম     ল     ম  , 

       (আইন-২ াখা) 

সভাফা: +৮৮০১৭১১২৬৮৭৭ 

law2@minland.gov.bd  

৪ 

         ল    ল  

ল        ল      উ 

               

         ল       ল  

                      

                       

         ল      ল                           

  ।  

        ৩০              ম     ল                   

মফবাদগয সক্ষদত্র: 

জনাফ  ম     ল     ম  , 

mailto:saslaw1@minland.gov.bd
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

               

           ম 

  ।        (আইন-২ াখা) 

সভাফা: +৮৮০১৭১১২৬৮৭৭ 

 - ম ল 

law2@minland.gov.bd 

৫ 

উন্নয়ন প্রকদেয 

অধীদন ২০ একদযয 

উদদ্ধট যকাময 

জরভার ভৎস্যজীফী 

ভফায় মভমত মরোঃ  

ফযাফদয ইজাযা প্রদান 

‘‘যকাময জরভার ব্যফস্থানা 

নীমত, ২০০৯ অনুমায়ী ভৎস্যজীফী 

ভফায় মভমত মরোঃ  ভন্ত্রণারদয় 

আদফদন কযদর াংমস্দষ্ট সজরা 

প্রাদকয মনকট সপ্রযণ কযা য়। 

উদজরা  এফাং সজরা জরভার 

ব্যফস্থানা কমভটি কর্তটক 

কাগজত্র মাচাই-ফাছাই অদন্ত 

ইজাযা প্রদাদনয সুাময কযা 

দর ভূমভ ভন্ত্রণারদয়য যকাময 

জরভার ইজাযা প্রদান াংক্রান্ত 

কমভটিয অনুদভাদনক্রদভ ০৬ 

(ছয়) ফছয সভয়ামদ ইজাযা প্রদান 

কযা য়। 

1. সজরাপ্রাক কর্তটক জরভার ইজাযা প্রদাদনয প্রস্তাফ 

2. উদজরা ও সজরা জরভার ইজাযা প্রদান কমভটিয 

কাম টমফফযণী সুাময  

3. প্রকে ছক (মথামথ বাদফ পুযণকৃত) 

4. আনুলমঙ্গক কাগজত্রামদ (দচক মরষ্ট অনুমায়ী) 

 

অনুদভামদত ইজাযা মূল্য 

সেজাময চারাদনয 

ভাধ্যদভ যকাময 

সকালাগাদয জভা প্রদান 

কযা য় । 

সকাড নাং-  
১-৪৬৩১-০০০০-১২৬১ 

 

০৩ (মতন) ভা  

 

     সভাোঃ তাজুর ইরাভ মভয়া 

উমচফ 

ায়যাত-১    াখা 

সপানোঃ ০২-৯৫৪৯১৭৫ 

 ম    ল-০১৭১১০৬৬৯৬৩ 

ই-সভইর: 

sairat1@minland.gov.bd 

 

 

৬ 

গুরুত্বপূণ ট  যকাময 

প্রকদেয জন্য ফালু 

উদত্তারদনয অনুভমত 

প্রদান। 

আদফদদনয সপ্রমক্ষদত সজরা 

প্রাক কর্তটক ফালু উদত্তারদনয 

সুময প্রস্তাফ মফবাগীয় 

কমভনাদযয ভাধ্যদভ সপ্রযণ কযা 

দর মথামথ কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ ভন্ত্রণারয় দত 

যকাময আদদ জাময কযা য়। 

1. মফবাগীয় কমভনাদযয ভাধ্যদভ সজরা প্রাদকয স্বয়াং 

ম্পূণ ট  প্রস্তাফ 

2. ৩ কম তযাময়ত ছমফ 

3. সেড রাইদন্স 

4. টিন ও ফ টদল আয়কয মযদাদধয প্রভাণত্র 

5. ব্যাাংক রদবমন্স াটি টমপদকট 

6. বযাট াটি টমপদকট 

7. জাতীয় মযচয়ত্র 

8. সেজায/দভমদনয ভামরক ফা উক্ত সভমন বাড়ায় াংগ্র 

কযায প্রতযয়নত্র 

অনুদভামদত ইজাযা মূল্য 

সেজাযী চারাদনয 

ভাধ্যদভ যকাযী 

সকালাগাদয জভা মদদত 

য়। 

সকাড নাং-  

১-৪৬৩১-০০০০-১২৬৩ 

৩০ কভ টমদফ  

 

 

 

      ম :    ম উ             

           ,       -২      

    -০২-৯৫৪০৫৩৪ 

 ম    ল-০১৮১৯১৫২৪৭১ 

 - ম ল: 

sairat2@minland.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

৭ 

াট ফাজায 

প্রমতষ্ঠা/মফলুমি প্রস্তাফ 

অনুদভাদন। 

আদফদদনয সপ্রমক্ষদত সজরা 

প্রাক কর্তটক াট ফাজায 

প্রমতষ্ঠা/মফলুমি প্রস্তাফ মফবাগীয় 

কমভনাদযয ভাধ্যদভ সপ্রযণ কযা 

দর মথামথ কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ ভন্ত্রণারয় দত 

1. মফবাগীয় কমভনায ভাধ্যদভ সজরাপ্রাদকয স্বয়াংম্পূণ ট 

প্রস্তাফ 

2. ৪ কম নকা 

3. আদফদনত্র 

4. দযজমভন তদন্ত প্রমতদফদন 

5. আদদত্র 

মফনামূদল্য ৩০ কভ টমদফ 

http://www.minland.gov.bd/uploaded/documents/4/eaccb1f6-dfba-409d-a5a2-50b5ffbe3467.pdf


 

4 

D:\MoL_CitizensCharter\Citizen Charter2020 

ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

যকাময আদদ জাময কযা য়। 

 

6. প্রকে প্রস্তাফ (প্রমতষ্ঠায সক্ষদত্র) 

7. অথ টায়দনয উৎ  মাফতীয় সক সযকড ট (প্রমতষ্ঠায 

সক্ষদত্র) 

 

 

 

 

      ম :    ম উ             

           ,       -২      

    -০২-৯৫৪০৫৩৪ 

 ম    ল-০১৮১৯১৫২৪৭১ 

 - ম ল: 

sairat2@minland.gov.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮ 

াট ফাজাদযয  

জায়গায় ফহুতর 

মফমষ্ট বফন মনভ টাণ 

অনুদভাদন। 

 

আদফদদনয সপ্রমক্ষদত সজরা 

প্রাক কর্তটক াট ফাজাদয 

ফহুতর বফন মনভ টাদণয প্রস্তাফ 

মফবাগীয় কমভনাদযয ভাধ্যদভ 

সপ্রযণ কযা দর কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ ভন্ত্রণারয় দত 

যকাময আদদ জাময কযা য়। 

1. মফবাগীয় কমভনায ভাধ্যদভ সজরা প্রাদকয স্বয়াং 

ম্পূণ ট প্রস্তাফ 

2. ৪কম নকা 

3. আদফদনত্র 

4. দযজমভন তদন্ত প্রমতদফদন 

5. আদদত্র 

6. প্রকে প্রস্তাফ 

7. অথ টায়দনয উৎ  মাফতীয় সক সযকড ট  

মফনামূদল্য ২০ কভ টমদফ 

৯ 

মচাংড়ী ভার সঘালণা 

প্রদান  

আদফদদনয সপ্রমক্ষদত সজরা 

প্রাক কর্তটক মচাংমড় ভার 

ব্যফস্থা নীমতভারা ১৯৯২ অনুমায়ী 

সজরা কমভটিয সুামযক্রদভ 

মফবাগীয় কমভনাদযয ভাধ্যদভ 

প্রস্তাফ সপ্রযণ কযা দর 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ 

ভন্ত্রণারয় দত যকাময আদদ 

জাময কযা য়। 

1. মফবাগীয় কমভনায ভাধ্যদভ সজরা প্রাদকয 

স্বয়াংম্পূণ ট প্রস্তাফ 

2. দযখাস্তকাযী ভৎস্যজীমফ/ভৎস্য ব্যফায়ী/ভৎস্য 

প্রমক্রয়াকাযী াংক্রান্ত নদত্র  

3. নাগমযকত্ব নদত্র। 

4. কামযগময অমবজ্ঞতা ফা ব্যফানা দক্ষতায নদ। 

ব্যাাংক রদবন্সী াটি টমপদকট। 

        ৩০ কভ টমদফ 

১০ 

মচাংড়ী ভার ইজাযা 

প্রদান 

আদফদদনয সপ্রমক্ষদত সজরা 

প্রাক কর্তটক মচাংমড় ভার 

ব্যফস্থা নীমতভারা ১৯৯২ অনুমায়ী 

সজরা কমভটিয সুামযক্রদভ 

মফবাগীয় কমভনাদযয ভাধ্যদভ 

ভন্ত্রণারদয় প্রস্তাফ সপ্রযণ কযা দর 

ভন্ত্রণারয় সথদক মথামথ 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ 

যকাময আদদ জাময কযা য়। 

1. মফবাগীয় কমভনায ভাধ্যদভ সজরা প্রাদকয স্বয়াং 

ম্পূণ ট প্রস্তাফ 

2. দযখাস্তকাযী ভৎস্যজীমফ/ভৎস্য ব্যফায়ী/ভৎস্য 

প্রমক্রয়াকাযী াংক্রান্ত নদত্র  

3. নাগমযকত্ব নদত্র। 

4. কামযগময অমবজ্ঞতা ফা ব্যফানা দক্ষতায নদ। 

5. ব্যাাংক রদবন্সী াটি টমপদকট। 

ইজাযা মূল্য সেজাযী 

চারাদনয ভাধ্যদভ 

যকাযী সকালাগাদয 

জভা মদদত দফ। 

সকাড নাং  

১-৪৬৩১-০০০০-১২৫১ 

৩০ কভ টমদফ 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১১ 

সঘালণাকৃত মচাংড়ী 

ভার ফামতর 

 মচাংড়ী ভার ফামতদরয সক্ষদত্র 

সজরাপ্রাক কর্তটক মফবাগীয় 

কমভনাদযয ভাধ্যদভ প্রস্তাফ 

সপ্রযণ কযা দর মথামথ 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ 

যকাময আদদ জাময কযা য় 

1. সজরাপ্রাদকয প্রস্তাফ। 

2. সজরা মচাংড়ী ভার ব্যফস্থানা কমভটিয সুময। 

3.  মফবাগীয় কমভনাদযয সুাময। 

 

মফনামূদল্য ৩০ কভ টমদফ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ম :    ম উ             

           ,       -২      

    -০২-৯৫৪০৫৩৪ 

 ম    ল-০১৮১৯১৫২৪৭১ 

 - ম ল: 

sairat2@minland.gov.b 

 

১২ 

রফণ ভার সঘালণা আদফদদনয সপ্রমক্ষদত সজরা 

প্রাক কর্তটক রফন ভার 

ব্যফস্থা নীমতভারা ১৯৯২ অনুমায়ী 

সজরা কমভটিয সুামযক্রদভ 

মফবাগীয় কমভনাদযয ভাধ্যদভ 

প্রস্তাফ সপ্রযণ কযা দর মথামথ 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ 

ভন্ত্রণারয় দত যকাময আদদ 

জাময কযা য়। 

 

1. মফবাগীয় কমভনায ভাধ্যদভ সজরা প্রাদকয স্বয়াং 

ম্পূণ ট প্রস্তাফ 

2. দযখাস্তকাযী ভৎস্যজীমফ/ভৎস্য ব্যফায়ী/ভৎস্য 

প্রমক্রয়াকাযী াংক্রান্ত নদত্র  

3. নাগমযকত্ব নদত্র। 

4. কামযগময অমবজ্ঞতা ফা ব্যফানা দক্ষতায নদ। 

5. ব্যাাংক রদবন্সী াটি টমপদকট। 

মফনামূদল্য ৩০ কভ টমদফ 

১৩ 

রফণ ভার  ইজাযা 

প্রদান 

আদফদদনয সপ্রমক্ষদত সজরা 

প্রাক রফন ভার ব্যফস্থা 

নীমতভারা ১৯৯২ অনুমায়ী 

ইজাযায প্রস্তাফ মফবাগীয় 

কমভনাদযয ভাধ্যদভ সপ্রযণ 

কযদর মথামথ কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ ভন্ত্রণারয় দত 

যকাময আদদ জাময কযা য়। 

1. মফবাগীয় কমভনায ভাধ্যদভ সজরা প্রাদকয স্বয়াং 

ম্পূণ ট প্রস্তাফ 

2. নাগমযকত্ব নদ 

3. প্রকৃত রফণ চালী/রফণ প্রমক্রয়াকাযী াংক্রান্ত নদ 

4. সভৌজা ম্যা 

5. অমবজ্ঞতায নদত্র 

ইজাযা মূল্য সেজাযী 

চারাদনয ভাধ্যদভ 

যকাযী সকালাগাদয 

জভা মদদত য়। 

সকাড নাং- 

১-৪৬৩১-০০০০-১২৫১ 

৩০ কভ টমদফ 

১৪ 

রফণ ভার  ফামতর 

সঘালণা 

রফন ভার ব্যফস্থা নীমতভারা 

১৯৯২  অনুমায়ী সজরা প্রাক 

কর্তটক রফন ভার ফামতদরয 

প্রস্তাফ মফবাগীয় কমভনাদযয 

ভাধ্যদভ সপ্রযণ কযদর মথামথ 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ 

ভন্ত্রণারয় দত যকাময আদদ 

জাময কযা য়। 

১. মফবাগীয় কমভনাদযয ভাধ্যদভ সজরা প্রাক এয স্বয়াং 

ম্পূণ ট প্রস্তাফ 

২. নাগমযকত্ব নদ 

৩. প্রকৃত রফণ চালী/রফণ প্রমক্রয়াকাযী াংক্রান্ত নদ 

৪. সভৌজা ম্যা 

৫. অমবজ্ঞতায নদত্র।  

 

 

মফনামূদল্য ৩০ কভ টমদফ 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৫ 

সফযকাযী প্রকে 

ফাস্তফায়দনয জন্য ভূমভ 

অমধগ্রণ।  

সজরা প্রাদকয মনকট সথদক 

অমধগ্রণ প্রস্তাফ প্রামিয য 

সকন্দ্রীয় ভূমভ ফযাদ্দ কমভটিয 

অনুদভাদনক্রদভ অমধগ্রদনয 

মফলদয় মদ্ধান্ত প্রদান কযা য়। 

৫০ মফঘায ঊদবট জমভ অমধগ্রদণয 

মফলয়টি ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

অনুদভাদন াদদক্ষ যফতী 

কাম টক্রভ গ্রণ কযায জন্য সজরা 

প্রাক ফযাফদয সক নমথ 

সপযত প্রদান কযা য়। 

(১) প্রস্তামফত প্রকে /উদদ্দদশ্যয াযত্র উা ফাস্তফায়দনয 

জন্য অথ টায়দনয উৎ এফাং অথ টরগনী প্রমতষ্ঠাদনয মনিয়তা 

ত্র। 

(২) ন্যযনতভ জমভয চামদাত্র  

(৩) প্রস্তামফত জমভয দাগসূমচ  

(৪) সর-আউট স্দান  

(৫) ফ টদল জমযদয নক্সা (নক্সায় প্রস্তামফত জমভ রার কামর 

দ্বাযা মচমিত কযদত দফ)  

(৬) মফমধভারায ৭ নাং মফমধদত ছ পযদভ ম্মমতত্র( ৩০০ 

টাকায ননজুমডময়ার স্টাদম্পয উয)  

(৭) যাজউক, সক,মড,এ. ম.মড.এ এয অনামত্তত্র (দম সক্ষদত্র 

মা প্রদয়াজয)।  

(৮) প্রকদেয মফস্তামযত ফণ টনা 

স্থাফয ম্পমত্ত অমধগ্রণ 

ও হুকুভ দখর 

অধ্যাদদ ১৯৮২ 

সভাতাদফক প্রাক্কমরত 

মূল্য সজরা প্রাদকয 

ফযাফদয জভা মদদত 

য়। 

 

৩০ কভ টমদফ  ১) ঢাকা, ভয়ভনমাং, যাজাী ও 

যাংপুয মফবাদগয সক্ষদত্র: 

জনাফ  ম         ম         , 

উমচফ, অমধগ্রণ-১ (অমধাখা)  

সপান: ০২-৯৫৬৬৫৮৪ 

সভাফাইর +৮৮০১৭১২২৫০৩৭৮ 

ই-সভইর: 

la1@minland.gov.bd 

২)চট্টগ্রাভ, মদরট, খুরনা ও 

ফমযার মফবাদগয সক্ষদত্র: 

জনাফ ম      ল       , 

উমচফ, অমধগ্রণ-২, সপান: ০২-

৯৫১৫৯৪৪ 

সভাফা- +৮৮০১৯১২৫০০৬৪৮ 

la1@minland.gov.bd 

১৬ 

জময কাম টক্রভ 

াংক্রান্ত মফমবন্ন 

অমবদমাগ। 

f~wg †iKW© I Rwic Awa`ßi 

Ges Gi Awab¯’ †m‡Uj‡g›U 

Awdmmg~‡n Pjgvb Rwic 

Kvh©µ‡gi Dci wewfbœ ch©v‡qi 

Rbmvavi‡Yi wbKU n‡Z cÖvß 

                         

           ম             

      

         ১০  ম        

জনাফ  ম :       ম   

উ      

            -২ 

    : ৯৫৪০৯১৯ 

survey2@minland.gov.bd 

                ম      

         ল               

         ০৭  ম       

                        

                    ম।  

         ১৫  ম       
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৭ 

াধাযণ জনগদণয 

মামচত তথ্য প্রদান। 

Z_¨ AwaKvi AvBb-2009 

            ল      

Kg©KZ©vi gva¨‡g       Z_¨vw` 

cÖ`vb| 

         ১৫  ম       জনাফ  ম :       ম   

উ      

            -২ 

    : ৯৫৪০৯১৯ 

survey2@minland.gov.bd 

১৮ 

          ম 

            

       । 

 )   ম              

                    

    ল ম            লম   

           ম  উ         

                        

                        

               

   / ম                 । 

         ১০  ম        

 

জনাফ  ম. ম.           

উ      

            -১ 

 ম    ল: ০১৭১২০০৯৪৫৪ 

survey1@minland.gov.bd 

 )                     

                        

                ম      

         ল             । 

         ৭  ম       

 )                     

                        

                         

                    ম। 

         ১৫  ম       

১৯ 

াধাযণ জনগদণয 

মামচত তথ্য প্রদান।  

তথ্য অমধকায আইন-২০০৯ 

অনুমায়ী সপাকার দয়ন্ট 

কভ টকতটায ভাধ্যদভ মামচত 

তথ্যামদ প্রদান। 

         ১৫ কভ টমদফ জনাফ  ম. ম.           

উ      

            -১ 

 ম    ল: ০১৭১২০০৯৪৫৪ 

survey1@minland.gov.bd 

২০ 

               ল  

           ম 

              

 ম                

       ল 

        ল         

    ল        

         ল       ল  

                      

                       

  । 

         ল      ল                           

  ।  

        ৩০              ম     ল                   

মফবাদগয সক্ষদত্র: 

      ম     ল     ম   

           -২         

+৮৮০১৭১১২৬৮৭৭১ 

 - ম ল 

law2@minland.gov.bd 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য এফাং 

মযদাধ দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

       

 

২.২ প্রামতষ্ঠামনক সফা: 

ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

ভন্ত্রণারদয়য 

আওতাধীন 

দিয/অমধদিয/ভাঠ 

প্রাদন   

দ সৃজন 

মফদ্যভান মফমধ/মফধান অনুযদণ জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় ও অথ টমফবাদগয ম্মমত গ্রণ কযায 

য প্রস্তামফত দদয সফতন সের অথ ট মফবাদগয 

ফাস্তফায়ন অনুমফবাগ দত মাচাই কযা য়। 

প্রামনক উন্নয়ন কমভটিয সুামযদয 

মবমত্তদত প্রদয়াজযদক্ষদত্র ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

দয় অনুদভাদনক্রদভ যকাময ভঞ্জুময আদদ 

জাময কযা য়। 

ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য মনধ টামযত পযদভ 

দিয/অমধদিয/ভাঠ প্রাদনয প্রস্তাফ 

খ) অনুদভামদত াাংগঠমনক কাঠাদভায কম 

গ) আমথ টক াংদস্দল 

মফনামূদল্য ০৬ ভা ১) ভাঠ প্রাদনয 

কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয সক্ষদত্র: 

জনাফ     ল    ম   

       :     (ভাঠ প্রান) 

সপান: ০২-৯৫৪০০৫০ 

সভাফা- ০১৫৫২৩০৬১৪৮ 

 - ম ল 

fa2@minland.gov.bd 

 

 

২ 

ভন্ত্রণারদয়য 

আওতাধীন 

দিয/অমধদিয/ভাঠ 

প্রাদনয  

দ াংযক্ষণ  

(সৃজদনয ৪থ ট ফছয 

দত) 

মফদ্যভান মফমধ/মফধান অনুযদণ জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় ও অথ টমফবাদগয ম্মমত গ্রণ কযায 

য যকাময ভঞ্জুময আদদ জাময কযা য়। 

ক) দিয/অমধদিয/ভাঠ প্রাদণয প্রস্তাফ 

খ) দ সৃজদনয যকাময আদদ 

গ) ০৩ ফছয দ াংযক্ষদণয যকাময আদদ 

ঘ) দ াংযক্ষদণয জন্য জনপ্রাদনয ভন্ত্রণারদয়য 

ম্মমত 

ঙ) দ াংযক্ষদণয জন্য অথ ট মফবাদগয ম্মমত 

মফনামূদল্য ৪৫ কভ টমদফ ২) ভূমভ সযকড ট ও জময অমধদিদযয 

কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয সক্ষদত্র: 

জনাফ সভাোঃ আফদুয যভান, উমচফ 

(জময-১ াখা) 

সপানোঃ ০২-৯৫৪০০৪৮ 

সভাফা-০১৭১৮৬৩৩৩৭৫ 

survey1@minland.gov.bd 

৩ 
ভন্ত্রণারদয়য 

আওতাধীন 

মফদ্যভান মফমধ/মফধান অনুযদণ জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় ও অথ টমফবাদগয ম্মমত গ্রণ কযায 

ক) দ স্থায়ীকযদণয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

মনধ টামযত পযদভ দিয/অমধদিদযয প্রস্তাফ 

মফনামূদল্য ৪৫ কভ টমদফ ৩) ভূমভ আমর সফাড ট এয সক্ষদত্র: 

াানা আক্তায 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

দিয/অমধদিয/ভাঠ 

প্রাদনয  

দ স্থায়ীকযণ 

য যকাময ভঞ্জুময আদদ জাময কযা য়। খ) দ সৃজদনয যকাময আদদ 

গ) দ সৃজদনয য যফতী কর ফছদযয দ 

াংযক্ষদণয ভঞ্জুময আদদ 

 

কাযী মচফ, আইন-৩ াখা  

সপানোঃ ০২-৯৫৪০১৭৭ 

সভাফা-০১৭১৫৬৫৩৪১০ 

 

৪ 

ভন্ত্রণারদয়য 

আওতাধীন 

দিয/অমধদিয/ভাঠ 

প্রাদনয 

জনফর/যঞ্জাভামদ 

টিওএন্ডইভুক্তকযণ 

 

মফদ্যভান মফমধ/মফধান অনুযদণ জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় ও অধ টমফবাদগয ম্মমত গ্রণ কযায 

য যকাময ভঞ্জুময আদদ জাময কযা য়। 

ক) দিয/অমধদিদযয প্রস্তাফ 

খ) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ম্মমত 

গ) অথ ট মফবাদগয ম্মমত 

ঘ) অথ ট মফবাদগয ফাস্তফায়ন অনুমফবাগ কর্তটক সফতন সের 

মনধ টাযণ (জনফদরয সক্ষদত্র) 

ঙ) প্রামনক উন্নয়ন াংক্রান্ত মচফ কমভটিয সুাময 

 

মফনামূদল্য ৪৫ কভ টমদফ 
৪)ভূমভ প্রান প্রমক্ষণ সকদন্দ্রয 

সক্ষদত্র: 

জনাফ নাজমুন নাায 

সপানোঃ ০২-৯৫৪৯২৫৩ 

সভাফাইরোঃ ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

admin3@minland.gov.bd 

৫ 

ভন্ত্রণারদয়য 

আওতাধীন 

দিয/অমধদিয/ 

ভাঠপ্রাদন ৩য় ও 

৪থ ট সেমণয কভ টচাযী 

মনদয়াদগয ছাড়ত্র 

প্রদান। 

াংমস্দষ্ট দিয/অমধদিয/ভাঠপ্রান দত 

প্রস্তাফ প্রামিয য মথামথ কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন মনদয় ছাড়ত্র জাময কযা য়।  

1. াংমস্দষ্ট দিয/অমধদিয/ভাঠপ্রান দত প্রাি 

প্রস্তাফ। 

2. শূন্য দদয মফফযণ। 

3. অনুদভামদত াাংগঠমনক কাঠাদভায অনুমরম 

 

মফনামূদল্য ০৭ কভ টমদফ  

জনাফ আপদযাজা আক্তায 

কাযী মচফ 

প্রান-১ াখা 

সপানোঃ ০২-৯৫৪৬১০৪ 

ই-সভইরোঃ 

admin1@minland.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬ 

ভন্ত্রণারদয়য 

আওতাধীন 

দিয/অমধদিয/ভাঠ 

প্রাদনয সকাঠাভূক্ত 

কভ টকতটাবৃদদয অমজটত 

ছুটি ভঞ্জুয 

আদফদন াওয়ায য মনধ টামযত ছুটি মফমধভারা, 

১৯৫৯ অনুমায়ী উমৄক্ত কর্তটদক্ষয (আমথ টক ও 

প্রামনক ক্ষভতা অনুমায়ী) অনুদভাদনক্রদভ 

যকাময আদদ জাময কযা য়  

1. মথামথবাদফ পূযণকৃত মনধ টামযত ছদক আদফদন ; 

2. মাফযক্ষণ অমপ কর্তটক ছুটি প্রামিয প্রতযয়নত্র 

(কভ টকতটায সক্ষদত্র); 

3. মচমকৎা জমনত কাযদণ ছুটিয সক্ষদত্র মচমকৎদকয 

নদ; 

4. মনয়ন্ত্রণকাযী কর্তটক্ষ/দজরা প্রাক/মফবাগীয় 

কমভনায/ভূমভ াংোয সফাড ট এয তটীন সুাময। 

মফনামূদল্য ০৫ কভ টমদফ 

৭ 

ভন্ত্রণারদয়য 

আওতাধীন 

দিয/অমধদিয/ভাঠ 

প্রাদনয 

কভ টকতটাবৃদদয 

োমভত্মমফদনাদন ছুটি 

আদফদন াওয়ায য োমভত্মমফদনাদন 

বাতা/মচত্তমফদনাদন বাতা মফমধভারা, ১৯৭৯ 

অনুমায়ী মনস্পমত্ত কদয যকাময আদদ জাময 

কযা য়। 

1. ছুটিয আদফদন; 

2. মনধ টামযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) 

প্রধান মাফ যক্ষণ কভ টকতটা কর্তটক প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রমতদফদন (দগদজদটড কভ টকতটাদদয 

সক্ষদত্র), প্রামিস্থান:  মাফযক্ষণ কভ টকতটায 

কাম টারয়। 

মফনামূদল্য ০৫ কভ টমদফ জনাফ আপদযাজা আক্তায 

কাযী মচফ 

প্রান-১ াখা 

সপানোঃ ০২-৯৫৪৬১০৪ 

ই-সভইরোঃ 

admin1@minland.gov.bd 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

3. প্রথভ ফাদযয জন্য চাকমযদত সমাগদানত্র এফাং 

অন্যান্য সক্ষদত্র সল ফাদযয ছুটি ভঞ্জুমযত্র; 

4. মনয়ন্ত্রণকাযী কর্তটদক্ষয সুাময। 

 

 

 

 

 

৮ 

ভাঠ ম টাদয়য 

ব্যফস্থানা মফবাদগয 

কযাডায কভ টকতটাদদয 

ফমোঃফাাংরাদদ 

ছুটি,দফতন-বাতামদ 

ভতাকযণ, বাতামদ 

প্রদান াংক্রান্ত 

মাফতীয় কাম টাফমর। 

         ম             ম   ম 

         । 

ক.  ছুটি প্রাপ্যতায নদ ভন্ত্রণারদয়য মাফ াখা সথদক 

াংগ্র কযদত দফ।  

 

খ. জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কর্তটক মনধ টামযত পযভ 

ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইট সথদক াংগ্র কযদত দফ।  

                   ১০ 

 ম       

জনাফ আপদযাজা আক্তায 

কাযী মচফ 

প্রান-১ াখা 

সপানোঃ ০২-৯৫৪৬১০৪ 

ই-সভইরোঃ 

admin1@minland.gov.bd 

৯ 

াধাযণ সনন সনন আদফদন পযভ পূযণ কদয দামখর 

কযদর মথামথ কর্তটদক্ষয অনুদভাদন মনদয় 

যকাময আদদ জাময কযা য়।  

১. মথামথবাদফ পূযণকৃত ামযফামযক সনন পযভ  

২. আনুদতামলক ও অফয বাতা উদত্তারন কযায ক্ষভতা 

অ টন ও অমববাফক ভদনানয়ন এয প্রতযয়নত্র। 

৩. নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা; 

৪. না-দাফী প্রতযয়নত্র 

৫. সনদনয বফধ উত্তযামধকাযী সঘালনাত্র 

৬. প্রতযামত সলদফতন নদ (ই.এর.ম.ম) 

৭. অমডট আমত্ত াংক্রান্ত প্রতযয়ন ত্র 

৮. মফবাগীয় ভাভরা প্রতযয়ন ত্র 

৯. ামব ট বুক (নন-সগদজদটড ভয়কারীন) 

মফনামূদল্য ১৫ কভ টমদফ জনাফ আপদযাজা আক্তায 

কাযী মচফ 

প্রান-১ াখা 

সপানোঃ ০২-৯৫৪৬১০৪ 

ই-সভইরোঃ 

admin1@minland.gov.bd 

 

১০ 

ম আয এর ভঞ্জুময মনয়ন্ত্রণ কর্তটদক্ষয ভাধ্যদভ  

আদফদন প্রামিয য মথামথ কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ অমপ আদদ জাময কযা য়। 

১. আদফদন  

২. মনধ টামযত পযদভ(ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) 

মাফ যক্ষণ কভ টকতটায ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়নত্র  

৩. মক্ষাগত সমাগ্যতায নদ(এ.এ.ম াটি টমপদকট) 

৪. অঙ্গীকায ত্র 

৫. মফবাগীয় ভাভরা প্রতযয়ন ত্র 

৬. ামব ট বুক(নন-সগদজদটড) 

মফনামূদল্য ০৭ কভ টমদফ জনাফ আপদযাজা আক্তায 

কাযী মচফ 

প্রান-১ াখা 

সপানোঃ ০২-৯৫৪৬১০৪ 

ই-সভইরোঃ 

admin1@minland.gov.bd 

 

১১ ভাঠ ম টাদয়য          ম             ম   ম                     ১০ জনাফ     ল    ম   

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

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ব্যফস্থানা মফবাদগয 

কযাডায কভ টকতটাদদয 

ফমোঃফাাংরাদদ 

ছুটি,দফতন-বাতামদ 

ভতাকযণ, বাতামদ 

প্রদান াংক্রান্ত 

মাফতীয় কাম টাফমর। 

         ।  ম              :     (ভাঠপ্রান-২) 

সপান: ৯৫৫১৫২০ 

সভাফা- ০১৫৫২৩০৬১৪৮ 

ই-সভইরোঃ 

fa2@minland.gov.bd 

১২ 

ভাঠ ম টাদয়য 

ব্যফস্থানা মফবাদগয 

মানফান াংক্রান্ত 

মাফতীয় কাম টাফমর। 

ভাঠ ম টায়  দত প্রস্তাফ প্রামিয য জনপ্রান ও 

অথ টভন্ত্রণারদয়য ম্মমত াওয়া াদদক্ষ গামড় ক্রয়, 

সভযাভত ও ফাদজয়াি সঘালণা/ মনরাদভয প্রমনক 

অনুদভাদন প্রদান কযা য়। 

প্রস্তাফ  

কামযগময কভ টকতটায ভতাভত 

কামযগময কমভটিয ভতাভত াংফমরত কাম টমফফযণী  

প্রদমাজয নয় প্রস্তাফপ্রামিয 

য ৩০ 

কভ টমদফ 

জনাফ     ল    ম   

       :     (ভাঠপ্রান-২) 

সপান: ৯৫৫১৫২০ 

সভাফা- ০১৭২০২৬৫৭৩৬ 

১৩ 

ভূমভ াংোয সফাড ট ও 

এয আওতাধীন 

অমপদয গামড় ক্রয়, 

সভযাভত ও ফাদজয়াি 

সঘালনা/ মনরাদভয 

প্রমনক অনুদভাদন 

ভূমভ াংোয সফাড ট দত প্রস্তাফ প্রামিয য 

জনপ্রান ও অথ টভন্ত্রণারদয়য ম্মমত াওয়া 

াদদক্ষ গামড় ক্রয়, সভযাভত ও ফাদজয়াি 

সঘালনা/ মনরাদভয প্রমনক অনুদভাদন  প্রদান 

কযা য়। 

প্রস্তাফ  

কামযগময কভ টকতটায ভতাভত 

কামযগময কমভটিয ভতাভত াংফমরত কাম টমফফযণী  

 

প্রদমাজয নয় 

 

প্রস্তাফপ্রামিয 

য ৩০ 

কভ টমদফ 

জনাফ     ল    ম   

       :     (ভাঠপ্রান-২) 

সপান: ৯৫৫১৫২০ 

সভাফা- ০১৫৫২৩০৬১৪৮ 

ই-সভইরোঃ 

fa2@minland.gov.bd 

    ১৪    ল          

       

         ম                 ম   ম 

                  ।  

           

সটমরদপান াংদমাদগয প্রভাণক (BTCL সথদক) 

Internet            ম                     

                 ল                

প্রদমাজয নয় প্রস্তাফপ্রামিয 

য ১০ 

কভ টমদফ 

জনাফ     ল    ম   

       :     (ভাঠপ্রান-২) 

সপান: ৯৫৫১৫২০ 

সভাফা- ০১৫৫২৩০৬১৪৮ 

১৫ 

াধাযণ সনন সনন আদফদন পযভ পূযণ কদয দামখর 

কযদর মথামথ কর্তটদক্ষয অনুদভাদন মনদয় 

যকাময আদদ জাময কযা য়।  

1. মথামথবাদফ পূযণকৃত ামযফামযক সনন পযভ  

2. আনুদতামলক ও অফয বাতা উদত্তারন কযায 

ক্ষভতা অ টন ও অমববাফক ভদনানয়ন এয 

প্রতযয়নত্র। 

3. নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা; 

4. না-দাফী প্রতযয়নত্র 

5. সনদনয বফধ উত্তযামধকাযী সঘালনাত্র 

6. প্রতযামত সলদফতন নদ (ই.এর.ম.ম) 

7. অমডট আমত্ত াংক্রান্ত প্রতযয়ন ত্র 

8. মফবাগীয় ভাভরা প্রতযয়ন ত্র 

মফনামূদল্য ১৫ কভ টমদফ  

 

 

 

জনাফ  ম. ম.          , 

উমচফ (জময-১ াখা) 

সপানোঃ ০২-৯৫৪০০৪৮ 

সভাফা- +৮৮ ০১৭১২০০৯৪৫৪ 

survey1@minland.gov.bd 

 

mailto:survey1@minland.gov.bd
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

9. ামব ট বুক (নন-সগদজদটড ভয়কারীন)  

 

 

 

 

 

 

 

 

জনাফ  ম. ম.          , 

উমচফ (জময-১ াখা) 

সপানোঃ ০২-৯৫৪০০৪৮ 

সভাফা- +৮৮ ০১৭১২০০৯৪৫৪ 

survey1@minland.gov.bd 

১৬ 

ামযফামযক সনন  আদফদন প্রামিয য মথামথ কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ পূফ টক যকাময আদদ জাময 

কযা য়। 

1. মথামথবাদফ পূযণকৃত এফাং স্বাক্ষমযত ামযফামযক 

সনন পযভ  

2. মটিকদ টাদযন/দৌযবা/ইউমনয়ন মযলদ/ওয়াড ট 

কমভনায কর্তটক উত্তযামধকাযী নদত্র ও নন-

ম্যামযজ াটি টমপদকট; 

3. আনুদতামলক ও অফয বাতা উদত্তারন কযায 

ক্ষভতা অ টন ও একক অমববাফক ভদনানয়ন; 

4. নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা; 

5.  সচয়াযম্যান/ডাক্তায কর্তটক সননাদযয মৃত্যয নদ  

মফনামূদল্য ৪৫ কভ টমদফ 

১৭ 

াদাদট টয NOC 

প্রদান 

আদফদন প্রামিয য মথামথ কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ পূফ টক যকাময আদদ জাময 

কযা য়। 

1. মনধ টামযত পযদভ মথামথবাদফ পুযণকৃত আদফদন   

2. মনদয়াগকাযী কর্তটদক্ষয সুাময 

 

 

মফনামূদল্য ১৫ কভ টমদফ 

১৮ 

াধাযণ বমফষ্য 

তমফর  দত অমগ্রভ 

প্রদান 

আদফদন প্রামিয য মথামথ কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ পূফ টক যকাময ভঞ্জুময আদদ 

জাময কযা য়। 

1. মনধ টামযত পযদভ আদফদন 

2. মাফযক্ষণ কভ টকতটায মজমএপ এয মাফ মফফযণী 

3. মনদয়াগকাযী কর্তটদক্ষয সুাময 

 

মফনামূদল্য ১০ কভ টমদফ 

১৯ 

ম আয এর ভঞ্জুময মনয়ন্ত্রণ কর্তটদক্ষয ভাধ্যদভ  

আদফদন প্রামিয য মথামথ কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ অমপ আদদ জাময কযা য়। 

১. আদফদন  

২. মনধ টামযত পযদভ(ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) 

মাফ যক্ষণ কভ টকতটায ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়নত্র  

4. মক্ষাগত সমাগ্যতায নদ(এ.এ.ম াটি টমপদকট) 

5. অঙ্গীকায ত্র 

6. মফবাগীয় ভাভরা প্রতযয়ন ত্র 

  ৭. ামব ট বুক(নন-সগদজদটড) 

 

মফনামূদল্য ০৭ কভ টমদফ 

২০ 

সভৌজা জময শুরু 

কযায অনুদভাদন 

ভামযচারক ভূমভ সযকড ট ও জময অমধদিয 

সথদক প্রস্তাফ প্রামিয য মথামথ কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন মনদয় যকাযী আদদ জাময কযা 

য়। 

 

1. সজানার সদটরদভন্ট অমপায এয প্রস্তাফ  

2. সভৌজায তামরকা  

3. ভূমভ সযকড ট ও জময অমধদিয এয জময শুযম্নয 

সুামযত্র 

মফনামূদল্য ১৫ কভ টমদফ জনাফ  ম .       ম   

উ      

জময-২ (অমধাখা) 

সপানোঃ ০২-৯৫৪০৯১৯ 

সভাফা- ০১৭১৮৬৩৩৩৭৫ 

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

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২১ 

সভৌজা জমযদয চূড়ান্ত 

প্রকানা াংক্রান্ত 

সগদজট মফজ্ঞমি 

প্রকানা 

ভুমভ সযকড ট ও জময অমধদিয সথদক প্রাি 

প্রস্তাদফয মবমত্তদত উমৄক্ত কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ সগদজট মফজ্ঞমিয ভাধ্যদভ 

প্রকা কযা য়। 

 

1. চুড়ান্ত প্রকামত সভৌজায তামরকা 

2. সজানার সদটরদভন্ট অমপাদযয চুড়ান্ত প্রকানা 

াংক্রান্ত প্রতযায়ন। 

3. প্রমতটি সভৌজায খা/অম টত ম্পমত্ত ১ ও ১/১ 

খমতয়াদন সযকড ট কযণ াংক্রান্ত প্রতযয়ন  

মফনামূদল্য ১৫ মদন survey2@minland.gov.bd 

২২ 

জরভার স্তান্তয 

 

ভন্ত্রণারয়/াংস্থায প্রস্তাফ প্রামিয য মথামথ 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ যকাময আদদ 

জাময কযা য়। 

 

1. একদনক বায অনুদভাদনত্র; 

2. অদথ টয াংস্থাদনয প্রতযয়ন ত্র; 

3. প্রকে ফাস্তফায়নকাযী াংস্থায মত ম্পামদত 

ভদঝাতা স্বাযক 

4. প্রকদেয মডমম; 

5. দমাগীতা ত্র; 

6. জরভাদরয মফফযণ; 

7. াংমস্দষ্ট উদজরায জনপ্রমতমনমধয সুাময; 

8. ভৎস্য অমধদিয এয াদথ াংমস্দষ্ট াংস্থায 

ম্পামদত ভদঝাতা স্মাযক; 

ইজাযামূল্য 

সজরা 

প্রাক 

ফযাফদয 

যকাযী 

সকালাগাদয 

জভা মদদত 

য়। 

সকাড নাং- 

১-৪৬৩১-

০০০০-

১২৬১ 

০৩ (মতন) 

ভা 

  
জনাফ সভাোঃ তাজুর ইরাভ মভঞা 

উমচফ, ায়যাত-২ অমধাখা 

সপান নাং ০২-৯৫৪০৫৩৪ 

 ম    ল-০১৭১১০৬৬৯৬৩ 

ই-সভইর: 

sairat2@minland.gov.bd 

 

২৩ 

সকান যকাযী 

গুযম্নত্বপূণ ট প্রকদে 

ফালূভার দত ফালু 

উদত্তারদনয অনুভমত 

প্রদান 

আদফদন প্রামিয য সজর প্রাক প্রস্তাফ বতময 

কদয মফবাগীয় কমভনাদযয ভাধ্যদভ ভন্ত্রণারদয় 

সপ্রযণ কদয। মথামথ কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

গ্রণ কদয ভন্ত্রণারয় সথদক যকাময আদদ 

জাময কযা য়। 

1. মফবাগীয় কমভনাদযয ভাধ্যদভ সজরা প্রাক দত 

প্রাি প্রস্তাফ। 

2. তযাময়ত ছমফ ৩ কম 

3. সেড রাইদন্স, 

4. টিন ও ফ টদল আয়কয মযদাদধয প্রভানত্র, 

5. ব্যাাংক রদবন্সী াটি টমপদকট, 

6. বযাট াটি টমপদকট, 

7. জাতীয় মযচয়ত্র, 

8. সেজায/দভমদনয ভামরক ফা উক্ত সভমন বাড়ায় 

াংগ্র কযায প্রতযয়নত্র। 

ইজাযামূল্য 

সজরা 

প্রাক 

ফযাফদয 

যকাযী 

সকালাগাদয 

জভা মদদত 

য়। 

সকাড নাং- 

১-৪৬৩১-

০০০০- 

১২৬৩ 

 

১৫ কভ টমদফ 

জনাফ সভাোঃ তাজুর ইরাভ মভঞা 

উমচফ, ায়যাত-২ অমধাখা 

সপান নাং ০২-৯৫৪০৫৩৪ 

 ম    ল-০১৭১১০৬৬৯৬৩ 

ই-সভইর: 

sairat2@minland.gov.bd  

 

২৪ নত্যন উন্নয়ন প্রকে াংমিষ্ট াংস্থা /দিয/অমধদিয সথদক প্রস্তাফ 1. মযকেনা কমভন কর্তটক মনধ টামযত ছদক আদফদন, মফনামূদল্য ২৫ কভ টমদফ জনাফ   .  ম.    ল ম       
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

প্রস্তাফ প্রমক্রয়াকযণ াওয়ায য 

ত্র ফা স্মাযদকয ভাধ্যদভ (প্রদয়াজনীয় সক্ষদত্র) 

অথ ট ভন্ত্রণারদয় ও  মযকেনা কমভদন সপ্রযণ 

কযা য়। 

2. মযকেনা কমভন/াংমস্দষ্ট দিদযয প্রকে গ্রণ 

কমভটি বায সুাময। 

উ      

+৮৮-০২-৯৫৪০২৭৩ 

ইদভইরোঃ 

plan2@minland.gov.bd 

২৫ 
াংদামধত প্রকে 

প্রস্তাফ প্রমক্রয়াকযণ 

াংমিষ্ট াংস্থা /দিয/অমধদিয সথদক প্রস্তাফ 

াওয়ায য ত্র ফা স্মাযদকয ভাধ্যদভ 

(প্রদয়াজনীয় সক্ষদত্র) অথ ট ভন্ত্রণারদয় ও  

মযকেনা কমভদন সপ্রযণ কযা য়। 

1. মযকেনা কমভন কর্তটক মনধ টামযত ছদক আদফদন 

2. মযকেনা কমভন 

3. মূর মডমম 

4. াংমস্দষ্ট দিদযয প্রকে গ্রণ কমভটি বায 

সুাময। 

5. প্রকে াংদাধদনয কাযণ ম্বমরত ত্র। 

মফনামূদল্য ২৫ কভ টমদফ 

২৬ 

যকাময প্রকে 

ফাস্তাফায়দনয জন্য 

ভূমভ অমধগ্রণ  

াংমস্দষ্ট সজরা প্রাদকয মনকট সথদক সক 

সযকদড টয ভাধ্যদভ অমধগ্রণ প্রস্তাফ প্রামিয য 

সকন্দ্রীয় ভূমভ ফযাদ্দ কমভটিদত অনুদভাদদনয 

জন্য উস্থান কযা য়। ৫০ মফঘায ঊদবট 

জমভ অমধগ্রদণয সক্ষদত্র ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

অনুদভাদদনয জন্য ায-াংদক্ষ উস্থান 

কযা য়। অনুদভাদদনয য সক সযকড ট সজরা 

প্রাক ফযাফদয যফতী কাম টক্রভ গ্রদণয 

জন্য অমপ স্মাযদকয ভাধ্যদভ সক সপযত 

প্রদান কযা য়। 

(১) প্রতযাী াংায মনয়ন্ত্রণকাযী ভন্ত্রণারদয়য 

প্রামনক অনুদভাদন ত্র  

(২) ন্যযনতভ জমভয প্রদয়াজনীয়তা াংক্রান্ত প্রতযয়নত্র 

(৩) প্রস্তামফত জমভয দাগসূমচ (ফ টদল জমযদয সভৌজায 

নাভ, সজ,এর নাং দাগ নাং, সেমণ এফাং দাদগ জমভয 

মযভাণ, প্রস্তামফত জমভয মযভাণ উদরস্দখ থামকদত 

ইদফ) 

(৪) সর-আউট স্দান  

(৫) প্রস্তামফত জমভয নক্সা (নক্সায় প্রস্তামফত জমভ রার 

কামর দ্বাযা  মচমিতকযণ) 

(৬) মনধ টামযত ছদক ফণ টনা  

(৭) যাজউক, সক,মড,এ. ম.মড.এ এয অনামত্তত্র ( সম 

সক্ষদত্র মা প্রদয়াজয) 

(৮) নগয উননয়ন অমধদিদযয অনামত্ত ত্র  

(৯) প্রকদেয জন্য আমথ টক ভঞ্জুযী মকাংফা ফাদজট ফযাদ্দ 

াংক্রান্ত ত্র  

(১০) পুযদনা দিয/স্থানায মযফদতট ন্যতন দিয/স্থানায 

জন্য জমভ অমধগ্রণ প্রস্তাদফয সক্ষদত্র পুযদনা দিয/স্থানা 

জমভ কাদরক্টদযয মনকট ভ টণ কযা ইদফ এইভদভ ট 

অঙ্গীকায ত্র।  

মফনামূদল্য ৩০ কভ টমদফ 

 

১) ঢাকা, যাজাী ও যাংপুয 

মফবাদগয সক্ষদত্র: 

জনাফ  ম         ম  , উমচফ, 

অমধগ্রণ-১ (অমধাখা)  

সপান: ০২-৯৫৬৬৫৮৪ 

সভাফাইর- +৮৮০১৭১২২৫০৩৭৮ 

ই-সভইর: 

la1@minland.gov.bd 

 

২)চট্টগ্রাভ, মদরট, খুরনা ও ফমযার 

মফবাদগয সক্ষদত্র: 

জনাফ ম      ল       , 

উমচফ, অমধগ্রণ-২, সপান: ০২-

৯৫১৫৯৪৪ 

সভাফা- +৮৮০১৯১২৫০০৬৪৮ 

la1@minland.gov.bd 

 

 

২৭ 
সটমরদপান বাতা 

নগদায়ন 

নমথদত অনুদভাদন গ্রণপূফ টক দত্রয ভাধ্যদভ 

অফমতকযণ/আদদ জাময।  

প্রস্তাফ/আদফদন 

সটমরদপান াংদমাদগয প্রভাণক (BTCL সথদক) 

প্রদমাজয নয় প্রস্তাফপ্রামিয 

য ১০ 

জনাফ     ল    ম   

         :     (ভাঠপ্রান-২) 

mailto:la1@minland.gov.bd
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

Internet            ম                     

                 ল                

 

কভ টমদফ  সপান: ৯৫৫১৫২০ 

সভাফা- ০১৫৫২৩০৬১৪৮ 

fa2@minland.gov.bd 

২৮ 

 

 

 

 

 

ম.আয.এর ভঞ্জুয 

ভূমভ সযকড ট ও জময অমধদিয এফাং এয 

অমধনস্থ সদটরদভন্ট অমপমূদয নন-

কযাডায কভ টকতটাগদণয ম.আয.এর াংক্রান্ত 

কাম টক্রভ। 

১.আদফদন; 

২. মনধ টামযত পযদভ মাফযক্ষণ কভ টকতটায ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রতযয়নত্র; 

৩.এ.এ.ম াটি টমপদকট; 

৪. অঙ্গীকাযত্র; 

৫. মফবাগীয় ভাভরায প্রতযয়ন ত্র; 

৬. চাকময ফই (নন-সগদজদটড) / চাকময মফফযণী; 

৭. সল সফতদনয প্রতযয়নত্র; 

৮. অমডট আমত্ত নদত্র; 

৯. জাতীয় মযচয়ত্র। 

মফনামূদল্য ১২ (ফাদযা) 

কভ টমদফ 

 

 

 

 

 

 

জনাফ  ম  ম           

উ      

            -১ 

    : ৯৫৪০০৪৮ 

সভাফা- ০১৭১২০০৯৪৫৪ 
survey1@minland.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৯ 

আনুদতামলক ও 

অফয বাতা ভঞ্জুয। 

ভূমভ সযকড ট ও জময অমধদিয এফাং এয 

অমধনস্থ সদটরদভন্ট অমপমূদয নন-

কযাডায কভ টকতটাগদণয আনুদতামলক ও অফয 

বাতা াংক্রান্ত কাম টক্রভ। 

১. মথামথবাদফ আনুদতামলক ও অফয বাতা ভঞ্জুদযয 

পূযণকৃত পযদভ আদফদন; 

২. ছমফ (াদাট ট াইদজয ২ কম);  

৩. অফয গ্রদণয আদদ; 

৪. প্রতযামত সল সফতদনয নদ; 

৫. নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ আাংগুদরয ছা; 

৬. না দামফ প্রতযয়ন ত্র; 

৭. সল সফতদনয প্রতযয়ন ত্র; 

৮. চাকময ফম; 

৯. জাতীয় মযচয়ত্র। 

মফনামূদল্য ১২ (ফাদযা) 

কভ টমদফ 

৩০ 

ামযফামযক সনন 

ভঞ্জুয 

ভূমভ সযকড ট ও জময অমধদিয এফাং এয 

অমধনস্থ সদটরদভন্ট অমপমূদয 

মৃত্যযফযণকাযী নন-কযাডায কভ টকতটাগদণয 

ামযফামযক সনন াংক্রান্ত কাম টক্রভ। 

১.মথামথবাদফ ামযফামযক সনন ভঞ্জুদযয পূযণকৃত 

পযদভ আদফদন; 

২. ছমফ (াদাট ট াইদজয ২ কম); 

৩. মৃত্যয নদ; 

৪. উত্তযামধকাযী নদত্র ও নন-ম্যাদযজ াটি টমপদকট; 

৫. আনুদতামলক ও অফয বাতা উদত্তারন কযায ক্ষভতা 

অ টন ও একক অমববাফক ভদনানয়ন; 

৬. নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ আাংগুমরয ছা; 

৭. না দামফ প্রতযয়ন ত্র; 

মফনামূদল্য ১২ (ফাদযা) 

কভ টমদফ 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৮. চাকময ফম (প্রদমাজয সক্ষদত্র); 

৯. জাতীয় মযচয়ত্র (স্ত্রী/পুত্র/কন্যা এয)। 

 

 

 

 

জনাফ  ম  ম           

উ      

            -১ 

    : ৯৫৪০০৪৮ 

সভাফা- ০১৭১২০০৯৪৫৪ 
survey1@minland.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩১ 

চাকমযযত অফস্থায় 

মৃত্যযফযণকাযী আমথ টক 

সুমফধা প্রামি। 

ভূমভ সযকড ট ও জময অমধদিয এফাং এয 

অমধনস্থ সদটরদভন্ট অমপমূদয 

মৃত্যযফযণকাযী কর ম টাদয় 

কভ টকতটা/কভ টচাযীগদণয মৃত্যযজমনত কাযদন 

যকাদযয মনকট দত প্রাি আমথ টক ায়তা 

াংক্রান্ত প্রস্তাফ জনপ্রান ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ। 

১.  মৃত্যয কভ টকতটা/কভ টচাযীয মফধফা স্ত্রী’য মরমখত 

আদফদন; 

২. মৃত্যয নদ; 

৩. কভ টচাযীয সল সফতদনয প্রতযয়ন ত্র; 

৪. চাকমযয মফফযণ; 

৫. জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কর্তটক প্রণীত সচকমরষ্ট অনুমায়ী 

অন্যান্য কাগজত্রামদ। 

মফনামূদল্য ১২ (ফাদযা) 

কভ টমদফ 

৩২ 

ফমোঃফাাংরাদদ ছুটি 

ও অমজটত ছুটি ভঞ্জুয। 

ভূমভ সযকড ট ও জময অমধদিয এফাং এয 

অমধনস্থ সদটরদভন্ট অমপমূদয কর 

কযাডায ও  নন-কযাডায কভ টকতটাগদণয 

ফম:ফাাংরাদদ ছুটি ও অমজটত ছুটি াংক্রান্ত 

কাম টক্রভ। 

১.  ছুটিয আদফদন; 

২. মনধ টামযত পযদভ মাফযক্ষণ কভ টকতটা কর্তটক প্রদত্ত 

ছুটি প্রাপ্যতায প্রমতদফদন; 

৩. ফমোঃফাাংরাদদ ছুটিয জন্য ব্যময়তব্য অদথ টয উৎ 

াংক্রান্ত প্রতযয়ন; 

৪. চাকুমযয মফফযণ । 

 

মফনামূদল্য ১৫ (দনয) 

কভ টমদফ 

৩৩ 

               । ভূমভ সযকড ট ও জময অমধদিয এফাং এয 

অমধনস্থ সদটরদভন্ট অমপমূদয কর 

কযাডায ও  নন-কযাডায কভ টকতটাগদণয 

োমন্তমফদনাদন ছুটি াংক্রান্ত কর কাম টক্রভ। 

১.ছুটিয আদফদন; 

২. মনধ টামযত পযদভ মাফযক্ষণ কভ টকতটা কর্তটক প্রদত্ত 

ছুটি প্রাপ্যতায প্রমতদফদন; 

৩. মনয়ন্ত্রণকাযী কর্তটদক্ষয সুাময। 

মফনামূদল্য ১৫ (দনয) 

কভ টমদফ 

৩৪ 

নত্যন গামড় ক্রয় 

াংক্রান্ত আমথ টক ব্যয় 

ভঞ্জুময। 

ক) ভূমভ সযকড ট ও জময অমধদিয এফাং এয 

অমধনস্থ সদটরদভন্ট অমপমূদয জন্য নত্যন 

গামড় ক্রদয় ব্যদয়য অনুদভাদদনয জন্য অথ ট 

মফবাদগ সপ্রযণ। 

1. নত্যন গামড় ক্রদয়য জন্য দামখরকৃত দযদত্রয কর 

কাগজত্রামদ; 

2. ক্রয় কমভটিয বায কাম টমফফযণী ও সুাময। 

অথ ট মফবাগ কর্তটক মামচত অন্যান্য কাগজত্র। 

মফনামূদল্য ১৫ (দনয) 

কভ টমদফ 

৩৫ 

 খ) অথ ট ভন্ত্রণারদয়য ব্যয় অনুদভাদন প্রামিদত 

আদদ জামযকযণ। 

১. নত্যন গামড় ক্রদয়য জন্য দামখরকৃত দযদত্রয কর 

কাগজত্রামদ; 

২. ক্রয় কমভটিয বায কাম টমফফযণী ও সুাময। 

৩. অথ ট মফবাদগয অনুদভাদন। 

মফনামূদল্য ১০ (দ) 

কভ টমদফ 

৩৬ 

গামড় সভযাভদতয 

আমথ টক ব্যয় ভঞ্জুময। 

ক) ভূমভ সযকড ট ও জময অমধদিয এফাং এয 

অমধনস্থ সদটরদভন্ট অমপমূদয পুযাতন 

গামড়মূদয সভযাভত ব্যয় ভঞ্জুময প্রদান। 

১.পুযাতন গামড় সভযাভদতয জন্য দামখরকৃত দযদত্রয 

কর কাগজামদ; 

২. ক্রয় কমভটিয বায কাম টমফফযণী ও সুাময; 

মফনামূদল্য ১৫ (দনয) 

কভ টমদফ 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩. মফআযটিএ এয ম্ভাব্য খযদচয মফফযণী; 

৪. মফআযটিএ কর্তটক ব্যময়তব্য (দযদত্র উমরস্দমখত দয) 

অথ ট ব্যদয়য মফলদয় সুাময। 
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সভাফা- ০১৭১২০০৯৪৫৪ 
survey1@minland.gov.bd 

৩৭ 

 খ) ০১ (এক) রক্ষ টাকায অমধক ব্যয় ভঞ্জুমযয 

জন্য অথ ট ভন্ত্রণারদয় ব্যয় অনুদভাদদনয জন্য 

প্রস্তাফ সপ্রযণ। 

১.পুযাতন গামড় সভযাভদতয জন্য দামখরকৃত দযদত্রয 

কর কাগজামদ; 

২. ক্রয় কমভটিয বায কাম টমফফযণী ও সুাময; 

৩. মফআযটিএ এয ম্ভাব্য খযদচয মফফযণী; 

৪. মফআযটিএ কর্তটক ব্যময়তব্য (দযদত্র উমিমখত দয) 

অথ ট ব্যদয়য মফলদয় সুাময; 

৫. অথ ট মফবাগ কর্তটক মামচত অন্যান্য কাগজত্র। 

মফনামূদল্য ১৫ (দনয) 

কভ টমদফ 

৩৮ 

পুযাতন গামড় মনরাদভ 

মফক্রয় অনুদভাদন। 

ভূমভ সযকড ট ও জময অমধদিয এফাং এয 

অমধনস্থ সদটরদভন্ট অমপমূদয পুযাতন 

গামড়মূদয মনরাদভ মফক্রদয়য অনুভমত প্রদান। 

১. পুযাতন গামড় মফক্রদয়য জন্য দামখরকৃত দযদত্রয 

কর কগজামদ; 

২. মফক্রয় কমভটিয বায কাম টমফফযণী ও সুাময; 

৩. মফআযটিএ কর্তটক প্রস্তামফত দদয গামড় মফক্রদয়য মফলদয় 

সুামযত্র। 

মফনামূদল্য ১০ (দ) 

কভ টমদফ 

৩৯ 

নত্যন গামড় ও অমপ 

যঞ্জাভামদ টিওএন্ডই-

সত অন্তভূ টক্তকযণ 

ক) ভূমভ সযকড ট ও জময অমধদিয এফাং এয 

অমধনস্থ সদটরদভন্ট অমপমূদয জন্য নত্যন 

গামড় ও অমপ যঞ্জাভামদ টিওএন্ডই-সত 

অন্তটভূক্তকযণ এয প্রস্তাফ জনপ্রান ভন্ত্রণারদয় 

সপ্রযণ। 

১. অমধদিদযয প্রস্তাফ; 

২. জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য সচকমরষ্ট অনুমায়ী কর 

কাগজত্রামদ। 

মফনামূদল্য ৩০ (মত্র) 

কভ টমদফ 

৪০ 

 

 

 

 

 

 

আফামক ও দািমযক 

সটমরদপান াংদমাগ, 

খাত মযফতটন এফাং 

মফর নগদায়ন 

খ) ভূমভ সযকড ট ও জময অমধদিয এফাং এয 

অমধনস্থ সদটরদভন্ট অমপমূদয জন্য নত্যন 

গামড় ও অমপ যঞ্জাভামদ টিওএন্ডই-সত 

অন্তটভূক্তকযণ এয প্রস্তাফ অথ ট মফবাদগ সপ্রযণ। 

১. অমধদিদযয প্রস্তাফ; 

২. জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ম্মমতত্র; 

৩.                 কর কাগজত্রামদ। 

মফনামূদল্য  

গ) নত্যন গামড় ও অমপ যঞ্জাভামদ টিওএন্ডই-

সত অন্তটভূক্তকযদণয আদদ জাময কযণ। 

1. জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ম্মমতত্র; 

অথ ট মফবাদগয ম্মমতত্র। 

মফনামূদল্য ৭ (াত) 

কভ টমদফ 

ভূমভ সযকড ট ও জময অমধদিয এফাং অমধনস্থ 

সদটরদভন্ট অমপমূদ প্রামধকায প্রাি 

কভ টকতটাগদণয দািমযক সটমরদপান াংদমাগ, 

খাত মযফতটন এফাং সটমরদপান মফর নগদায়ন 

াংক্রান্ত কাম টক্রভ। 

১.আদফদন; 

২. মফবাগীয় প্রধাদনয সুামযত্র। 

 

মফনামূদল্য ১০(দ) 

কভ টমদফ। 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪১ 

উন্নয়ন প্রকদেয অধীদন 

২০ একদযয উদবট 

যকাময জরভার 

ভৎস্যজীফী ভফায় 

মভমত মরমভদটড 

ফযাফদয ইজাযা প্রদান 

যকাময জরভার ব্যফস্থানা নীমত, ২০০৯ 

অনুমায়ী ভৎস্যজীফীক ভফায় মভমত মরমভদটড 

ভন্ত্রণারদয়য আদফদন কযদর াংমিষ্ট সজরা 

প্রাদকয মনকট সপ্রযণ কযা য়। উদজরা এফাং 

সজরা জরভার ব্যফস্থানা কমভটি কর্তটক 

কাগজত্র মাচাই-ফাছাই অদন্ত ইজাযা প্রদাদনয 

সুাময কযা দর ভূমভ ভন্ত্রণারদয়য যকাময 

জরভার ইজাযা প্রদান াংক্রান্ত কমভটিয 

অনুদভাদক্রদভ ০৬ (ছয়) ফছয সভয়ামদ ইজাযা প্রদান 

কযা য়। 

(ক) সজরা প্রাক কর্তটক জরভার ইজাযা প্রদাদনয প্রস্তাফ  

(খ) উদজরা ও সজরা জরভার ইজাযা প্রদান কমভটিয 

কাম টমফফযণী সুাময 

(গ) প্রকে ছক (মথামথবাদফ পুযণকৃত) 

(ঘ) আনুলমঙ্গক কাগজত্রামদ (দচক মরষ্ট অনুমায়ী) 

অনুদভামদত 

ইজাযা মূল্য 

সেজাময 

চারাদনয 

ভাধ্যদভ 

যকাময 

সকালাগাদয 

জভা প্রদান 

কযা য় 

সকাড-  

১-৪৬৩১-

০০০০-

১২৬১ 

৯০ কভ টমদফ  

জনাফ সভাোঃ তাজুর  ইরাভ মভয়া 

উমচফ, (      -১) 

সপান+৮৮০২-৯৫৪৯১৭৫ 

ইদভইর: 

sairat1@minland.gov.bd 

৪২ 

ভদঝাতা স্মাযদকয 

ভাধ্যদভ জরভার 

স্তান্তয 

ভৎস্য ও প্রামণম্পদ ভন্ত্রণারয়, স্থানীয় যকায 

মফবাগ দত প্রাি প্রস্তাদফয মবমত্তদত 

যকাময জরভার ব্যফস্থানা নীমত, ২০০৯ অনুমায়ী মফনামূদল্য মনয়মভত 

৪৩ 

 

চরভান প্রকেমূোঃ উ   ল     উ       ম        ম      ৬  

          ১ম             ল   ১৪     

   ২১  

             ম                             

  ল      ম      । 

মফনামূদল্য   

 ম              উ       ম      

  ম          ১ম             ল    ১৬ 

        ২১  

মফনামূদল্য  জনাফ   .  ম.    ল ম        

উ      (          উ    - ৪) 

( .  .) 

    : +৮৮-০২-৯৫৭৭৪১৩ 

 - ম ল  

plan4@minland.gov.bd 

       ল  ম         ল ম      -

               -          ম ম   ল    

       ল   ১৯        ২২  

মফনামূদল্য  

      ল          ম        ম   ম 

৩                 ১              ২  

  ম   উ   ল         ল   ম         

                ল   ১৮     

       ২১  

মফনামূদল্য  

    ম-২             ম      ম  মফনামূদল্য  
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নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

        ল           ১ম           

        ১৫        ২১  

  ম      ম      ম      ১ম           

      ল   ১৫           '২০  

মফনামূদল্য  

৪৪ 

২০২০-২১ অথ ট ফছদয 

অনুদভামদত প্রকে 

সক্টযোঃ িী উ      

       

  ম              ম        জুরাই’২০ 

দত জুন’২৫) 

মফনামূদল্য  জনাফ   .  ম.    ল ম        

উ      (          উ    - ৪) 

( .  .) 

    : +৮৮-০২-৯৫৭৭৪১৩ 

 - ম ল  

plan4@minland.gov.bd 

মডমজটার দ্ধমতদত ভূমভ জময কযায জন্য 

ভূমভ সযকড ট ও জময অমধদিদযয মডমজটার 

জময মযচারনায ক্ষভতা বৃমদ্ধকযণ 

(জুরাই’২০ দত জুন’২৫) 

মফনামূদল্য  

 ম                    ল         ম 

             ল   ২০-   ২৩   

মফনামূদল্য  

৪৫ 

নত্যন অননুদভামদত 

প্রকেমূ 

           

              

               

          ম                   ম     

      ল   ২০-    ২৩   

মফনামূদল্য   

উ   ল    ল    ম                

       ম                    

               ল   ২০-       ২১  

মফনামূদল্য  

     ম            ল           

             ল                    

 ২           ল   ২০-   ২৪  

মফনামূদল্য   

জনাফ   .  ম.    ল ম        

উ      (          উ    - ৪) 

( .  .) 

    : +৮৮-০২-৯৫৭৭৪১৩ 

 - ম ল  

plan4@minland.gov.bd 

   ল                 ল ম        

      ম   ম        ।   ল   ১৭-   ২১  

মফনামূদল্য  

২০         ল      ল     ল ম       

  ম          ১ম       ৯            ১৮-

   ২১  

মফনামূদল্য  

  ম                           

    ল ম              ল ম      

    ল ম         ম        ম          

                    ম     

           ১৯-       ২১  

 

মফনামূদল্য  
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নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪৬ 

অন্যান্যোঃ সডল্টা প্ল্যান ২১০০                   মফনামূদল্য   

জনাফ   .  ম.    ল ম        

উ      (          উ    - ৪) 

( .  .) 

    : +৮৮-০২-৯৫৭৭৪১৩ 

 - ম ল  

plan4@minland.gov.bd 

Ease of Doing Business মফনামূদল্য  

ঞ্চফামল টক মযকেনা মফনামূদল্য  

সজরা প্রাকদদয দম্মরদনয তথ্য প্রদান মফনামূদল্য  

ফতটভান যকাদযয উদিখদমাগ্য অজটন মফনামূদল্য  

মফবাগীয় কমভনাযদদয বা ও ভামক 

ভন্বয় বায তথ্য সপ্রযণ 

মফনামূদল্য  

জাইকা মফনামূদল্য  

মডমজটার-ামব ট ফাস্তফায়ন সযাডম্যা ২০২১ 

াংক্রান্ত তথ্য সপ্রযণ 

মফনামূদল্য  

ব্লু ইকদনামভ াংক্রান্ত তথ্যামদ প্রদান মফনামূদল্য  

ভাস্টায প্ল্যান মফনামূদল্য  

ইস্তামু্বর সপ্রাগ্রাভ অফ এযাকন মফনামূদল্য  

ফাদজট প্রণয়ন ও আইফাদ ডাটা এমি        ম                                 

                                     

                            ।       

                             ম   । 

মফনামূদল্য  

এমডম, আযএমডম প্রণয়ন  এমডম, আযএমডম প্রণয়ন াংক্রান্ত কাম টক্রভ ম্পাদন।    

ফামল টক উন্নয়ন কভ টসূমচ (এমডম) বা প্রমত ভাদ ফামল টক উন্নয়ন কভ টসূমচ (এমডম)-   বা 

অনুষ্ঠান। 

মফনামূদল্য   

জাতীয় াংদদয প্রদনাত্তয সপ্রযণ                  মফনামূদল্য  

এমডমজ (Sustainable 

Developments Goals) 

মফনামূদল্য  

ফামল টক প্রমতদফদন                    মফনামূদল্য  

   ল                     মফনামূদল্য  

অথ টননমতক ভীক্ষায তথ্যামদ প্রদান মফনামূদল্য  

ভাভান্য যাষ্ট্রমতয বালণ মফনামূদল্য  

মফমবন্ন ভন্ত্রণারয় দত চামত মফলয়ামদয উয 

ভতাভত প্রদান 

মফনামূদল্য  

প্রধানভন্ত্রীয কাম টারয় দত চামত তথ্যামদ, 

প্রমতদফদন সপ্রযণ 

মফনামূদল্য  
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ভমন্ত্রমযলদ মফবাগ দত চামত ফামল টক 

প্রমতদফদন সপ্রযণ 

মফনামূদল্য  

  ম              ম               

      

মফনামূদল্য  

        ম                          মফনামূদল্য  

                 ল  ম               

                              

মফনামূদল্য  

                    ল                                 

৪৭ 

ভূমভ অমধগ্রণ সজরা প্্্রাক কাম টারয় দত প্রস্তাফ াওয়ায 

য প্রধানভন্ত্রীয অনুদভাদন মনদয় ত্র জাযী 

কযা য়। 

ভূমভ অমধগ্রণ াংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় কাগজত্রামদ  

সজরা প্রাদকয কাম টারয় 

সজরা 

প্রাদকয 

কাম টারয় 

দত ম্পন্ন 

কযা য়। 

৬০ কভ টমদফ জনাফ ম      ল       , 

উমচফ, অমধগ্রণ-২,  

    :+৮৮ ০২ ৯৫৬ ২৭৩০ 

৪৮ 

স্তান্তয এক যকাযী াংস্থায জমভ অন্য যকাময 

াংস্থায মনকট স্তান্তদযয জন্য াংমিষ্ট 

ভন্ত্রণারয় দত প্রস্তাফ প্রামিয য এ ভন্ত্রণারয় 

দত অনুদভাদন প্রদান কযা য়। 

ভূমভ স্তান্তয াংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় কাগজত্রামদ  

াংমিষ্ট ভন্ত্রণারয়  

  জনাফ ম      ল       , 

উমচফ, অমধগ্রণ-২,  

    :+৮৮ ০২ ৯৫৬ ২৭৩০ 

৪৯ 

ভূমভ হুকুভদখর সজরা প্রাদকয কাম টারয় দত প্রস্তাফ 

াওয়ায য এ ভন্ত্রণারয় দত অনুদভাদন সদয়া 

য়। 

হুকুভদখর াংক্রান্ত মাফতীয় কাগজত্র।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             মফনামূদল্য  জনাফ ম      ল       , 

উমচফ, অমধগ্রণ-২,  

    :+৮৮ ০২ ৯৫৬ ২৭৩০ 

৫০ 

আদফদনত্র মফমবন্ন ব্যমক্ত ফা প্রমতষ্ঠান দত আদফদন প্রামিয  

াওয়ায য স মফলদয় মফমধ সভাতাদফ ব্যফস্থা 

গ্রদণয জন্য াংমিষ্ট সজরা প্রাক ফযাফয 

সপ্রযণ কযা য়।  

 মফনামূদল্য  জনাফ ম      ল       , 

উমচফ, অমধগ্রণ-২,  

    :+৮৮ ০২ ৯৫৬ ২৭৩০ 

৫১ 

সগদজট প্রকানা মফবাগীয় কমভনায/ সজরা  প্রাক কাম টারয় 

দত সগদজট প্রস্তাফ প্রামিয য প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ফাাংরাদদ পযভ ও 

প্রকানা অমপ ফযাফয সপ্রযণ কযা য়।  

 মফনামূদল্য  জনাফ ম      ল       , 

উমচফ, অমধগ্রণ-২,  

    :+৮৮ ০২ ৯৫৬ ২৭৩০ 

৫২ 

ভূমভ উন্নয়ন কয 

আদায় ও তথ্য 

াংযক্ষণ। 

এ ভন্ত্রণারদয়য ৩০/০৬/২০১৫ তামযদখয 

৩১.০০.০০০০.০৪৪.৩৯.০২৫. ১৫-৭৭(১২০০) 

নম্বয প্রজ্ঞান অনুমায়ী াযাদদদয ভূমভ 

 মফনামূদল্য   



 

22 

D:\MoL_CitizensCharter\Citizen Charter2020 

ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

উন্নয়ন কয আদায় কযা য়। আদায়কৃত ভূমভ 

উন্নয়ন কদযয মাফতীয় মাফ ভূমভ াংোয 

সফাড ট াংযক্ষণ কদয এফাং আদায়কৃত কদযয 

প্রমতদফদন ভূমভ ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কদয থাদক। 

ফতটভাদন ফাাংরা ফছয (বফাখ-বচত্র) সভাতাদফক 

ভূমভ উন্নয়ন কয আদায় কযা য়। নত্যন 

নীমতভারায় ইাংদযমজ অথ টফছয (জুন-জুরাই) 

অনুাদয কয আদাদয়য প্রস্তাফ কযা দয়দছ। 

৫৩ 

মফমবন্ন ভন্ত্রণারয় 

সথদক ভতাভদতয জন্য 

প্রাি দত্রয উয 

ভতাভত/জফাফ প্রদান। 

মফমবন্ন ভন্ত্রণারয় কর্তটক সম কর আইন মফমধ 

ও নীমতভারা প্রণয়ন কযা য় তায উয ভূমভ 

ভন্ত্রণারদয়য ভতাভত আইন-৩ াখা দত 

প্রদান কযা য়। প্রদয়াজদন এ মফলদয় 

অবযন্তমযন বা আফাদনয ভাধ্যদভ মদ্ধান্ত 

গ্রণপূফ টক ভূমভ ভন্ত্রণারদয় ভতাভত াংমিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/মফবাগদক জানাদনা য়।  

 মফনামূদল্য   

৫৪ 

ভূমভ আীর সফাদড টয 

প্রামনক মফলয়ামদ 

ম্পাদন কযা দয় 

থাদক। 

ভূমভ আীর সফাদড টয মনদয়াগ, দদান্নমত, ছূটি 

অফয অন্যান্য কর প্রকায প্রামনক 

কাম টক্রদভয অনুদভাদন কযা য়। 

    

৫৫ 

মফমবন্ন আইন, মফমধ, 

নীমতভারায মফলয় 

ভতাভত। 

ভূমভ ভন্ত্রণারয় মাফতীয় আইন, মফমধ, 

নীমতভারা সমভন ভূমভ উন্নয়ন কয আদায় 

াংক্রান্ত আইন, কৃমল জমভ সুযক্ষা আইন, ভূমভ 

নীমত প্রণয়ন ইতযাদ আইন ও মফমধ প্রণয়ন ও 

জাযীকযণ াংক্রান্ত কর প্রকায কাম টামদ। 

 মফনামূদল্য   

৫৬ 

ভাঠ ম টাদয়য 

অমপদয জন্য দামখরা 

পযভ াংক্রান্ত 

মফলয়ামদ। 

মফমবন্ন সজরায চামদা অনুমায়ী দামখরা পযভ 

াংগ্র কযা দয় থাদক।  

 মফনামূদল্য   

৫৭ 

ম   ল    ম     ১ম 

        -         

২         ম       

         ম                        ম  

      ।  

ম   ল                    ম               ল ম  

        ম                            

          

         ৩০  ম       জনাফ  ম                 

উ      

      ৯৫৪৯২৫৩ 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

    ৩    ৪   

       ম        ম   

        ম     

         ম 

        ম        

            লম  

        উ -

           ল ম  

                  

                  

        ম মল    

   ল ম মল      

     ল     

         

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

    ম                             

ম মল                        

         ম                           

                  ম             । 

১০      ম         ম                

                                    

      ।                      ল     

     ১০      ম        ম           

  । 

    ম                                 

               

         ১৫  ম       জনাফ  ম                 

উ      

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

                                

                     ল    

               ম                    । 

         ম                            ল    

                         ম            

উ                            ম   

               

          

         

       

জনাফ  ম                 

উ      

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

                          

                      ল      ম       

                            ।   

    ম                        ম           

                                    

 ম            উ                           

 ম   

                 

 ম           

           

০৭       

 ম         

ম       

          

        

 ম       

        

       

          

          

           

 ম                 

উ      

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

    

        

         

        

    ল 

     । 

                                

                ।   

     ম                ল                

    - ম                                  

                   ম                   

                       ম            

উ             উ                        

    ম   

         ১৫  ম       জনাফ  ম                 

উ      

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

                               

                              

   ল ০৭        ম         ম         

                                  ।  

     ম                ল                

    - ম                                  

          

        ০৭  ম       জনাফ  ম                 

উ      

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

      ১ম   ২                 ম       

  ল                 ল       ল     

        ম     ম        ল       ম   

         ম    ম                    

  । 

         ম                                  

                            ম            

উ                           ম        

 ম                ল                     

 ম                                  

                                       

                              ম         

        ম     ম     ম  ম  

         ৪৫  ম        ম                 

উ      

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

       ম                             

উ                  ৩      ম     

ম                 ম   ম    ল 

         ।     ল                 

     ৩       ম    ম             । 

   ল                           ল 

       ম               ল                 ম   

                                     

                ম                ল       

               ম                            

                            

         ৩০  ম       জনাফ  ম                 

উ      

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

                ।  

                                   

                                  

             ৩      ম     ম       

      ল                          

                 । 

       ম                               

    ল                  

         ৩০ 

 ম         

ম          

           

জনাফ  ম                 

উ      

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

৫৮ 

      

   

                                  

    ল         । 

        ম   ল                   ল     

        ম   ল        ম         ল             

                 

        

ম    

জনাফ  ম                 

উ      

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

                         ল    

 ম                             । 

                        ল                     

          

      ল    

 ম       

         

      

জনাফ  ম                 

উ      

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

                            ম    

     ল              ।  

  ম                           ম           

          ম   ল                          

                  ম   ল     ম        ম        

               

             ম     

১০         

ম   

 ম                 

উ      

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

 ম   ল                         

 ম                        ম মল   

              ।  

ম                     ম   ল           

                                  ম   ল    

 ম        ম                        ম মল   

         

                

 ম       

         

 ম    ম   

জনাফ  ম                 

উ      

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

                                                              ম                    ০৭  ম       জনাফ  ম                 



 

26 

D:\MoL_CitizensCharter\Citizen Charter2020 

ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ম                             ল 

                                

      । 

                  ম    ল     ল        উ     ,      -৩ 

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

৫৯ 

ম                

       ম    ম   

     ল       

     

      ম        

              

         

ম                       ম    ম     

   ল                  ম        

                                   

  । 

ম                                 ম    ম     

                ম              ল          

ম                       ম    ম        ল  

                ম                     

 ম        ম              

         ৩০       

 ম       

জনাফ  ম                 

উ           -৩ 

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

৬০ 

  ম             

               

        

 

            ম                             

ম   ল                              

                      ল             

                                । 

        উ      ম            

                   ম          ম    

       ম     ম        ম         

           ।  

           ম   ল                ম   ম 

                       

      ম                   ম      

                      

         ০৬ ম   জনাফ  ম                 

উ     ,      -৩ 

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

         

  

   ম                     

        ম   ল                   

                   ম              

      ।  

     ম                         

                        

                          

                         ম   ল         

                                  

        ৪৫  ম       জনাফ  ম                 

উ     ,      -৩ 

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

              ম                             

ম   ল                              

               ম          ম        

                           ম   ল    

            ম   ম                        

                        

        ৪৫  ম       জনাফ  ম                 

উ     ,      -৩ 

      ৯৫৪৯২৫৩ 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

   ম     ম        ম              

      । 

                       ল          

        ম          

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

  ম             

       ১ম           

  -          ২  

       ম       

            

                 

      ৩    ৪   

       ম       

                

               

                 

             

                

               

           । 

  ম                                

                    ম         

                 । 

১                            

২                

৩    ম                   ম      ল    

৪                   

৫                  

        ১৫  ম       জনাফ  ম                 

উ     ,      -৩ 

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

  ম             

       ম          

         ম   

                                ম ল   

১৯৫৯        উ           

   ম     ম                      

  । 

১                                      

২                                    

        

৩                                        

    

৪                                  

        ৭  ম       জনাফ  ম                 

উ     ,      -৩ 

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

  ম             

       ম          

             

                                   

         ম ল   ১৯৭৯                  

                       । 

১            

২              ম     ল       ম     -২৩৯৫  

               ম                          

                                ম        

     ল  

৩    ম                                

                       ম      

৪                            

        ৭  ম       জনাফ  ম                 

উ     ,      -৩ 

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

  ম             

       ম          

        ল        

                               

    ম ল   ১৯৫৯                     

                       । 

               ম    ম          

       ম     ম                     

       । 

১            

২              ম     ল       ম     -২৩৯৫  

               ম                          

                                ম        

     ল  

৩    ম                                

                       ম      

৪                           

        ৭  ম       জনাফ  ম                 

উ     ,      -৩ 

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

             

    ল        ম 

     

                     ম             

           ম               ম 

উ   ল      ম              । 

১              ম       

২                                          

৩                            

        ১০  ম       জনাফ  ম                 

উ     ,      -৩ 

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

  ম             

             

                

          

   ম    

                                 

          ম          । 

                                        

                

        ১০  ম       জনাফ  ম                 

উ     ,      -৩ 

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

  ম             

       ম        

 ম          

    ম          

         ল     

              

              

                 

                 

  ।  

                           

            ম          ম         ল  

                    ।             

                        । 

                       ম                  

 ম              

        ১০  ম       জনাফ  ম                 

উ     ,      -৩ 

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

  ম             

       

  ম                     ম           

ম     ল          ল                

  ম                    ম           

ম     ল          ল                  ল       

        ১০  ম       জনাফ  ম                 

উ     ,      -৩ 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, 

সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 ম           

ম     ল       

   ল         

         ল       

       

  ল                             

ম   ল               । 

                                      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

  ম             

       ম          

               

       ম        

  

                          ল  

                               ম   

                 । 

                         ল                   

             

        ১০ 

 ম            

     ম    

ম   

জনাফ  ম                 

উ     ,      -৩ 

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

  ম             

       ম          

       ম       

                              

ম                             ল 

                                

      । 

                               ম            

          

        ০৭  ম       জনাফ  ম                 

উ     ,      -৩ 

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

          

   ম     

               ম             ম 

                          ম    

      । 

১                              উ            

                        

২                                        

     

৩          ম            ল    

৪                  ল   

৫    ল ম                                   

       

        ৩০  ম       জনাফ  ম                 

উ      

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  

admin3@minland.gov.bd 

                

   ল             

             

   ল           

   ম    

          ল         ম ল -২০১৮   

                                  

          ল                          

   ল              ম               

          । 

          ল         ম ল -২০১৮         

                                

        ১৫  ম       জনাফ  ম                 

উ     ,      -৩ 

      ৯৫৪৯২৫৩ 

 ম    ল  ০১৭১২৫০১৪৭৩ 

  ম ল  
admin3@minland.gov.bd 
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২.৩ আবযন্তযীণ সফা: 

ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, সপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  

অমজটত ছুটি ভঞ্জুয আদফদন াওয়ায য মনধ টামযত 

ছুটি মফমধভারা, ১৯৫৯ অনুমায়ী 

উমৄক্ত কর্তটদক্ষয (আমথ টক ও 

প্রামনক ক্ষভতা অনুমায়ী) 

1. ছুটিয আদফদন ; 

2. মনধ টামযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) প্রধান মাফ যক্ষণ 

কভ টকতটা কর্তটক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতায প্রমতদফদন (দগদজদটড 

কভ টকতটাদদয সক্ষদত্র), প্রামিস্থান:  মাফযক্ষণ কভ টকতটায কাম টারয়। 

3. মাফ যক্ষণ কভ টকতটা, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় কর্তটক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রতযয়নত্র (নন-সগদজদটড কভ টচাযীদদযদক্ষদত্র), প্রামিস্থান: মাফ 

যক্ষণ কভ টকতটায কাম টারয়। 

মফনামূদল্য ০৭ কভ টমদফ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জনাফ সফগভ আপদযাজা আক্তায 

কাযী মচফ 

প্রান-১ াখা 

সপানোঃ ০২-৯৫৪৬১০৪  

ই-সভইরোঃ 

admin1@minland.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

অমজটত ছুটি 

(ফমোঃ ফাাংরাদদ) 

আদফদন াওয়ায য  

ক) মনধ টামযত ছুটি মফমধভারা, 

১৯৫৯ অনুমায়ী মনষ্পমত্ত কদয 

যকাময আদদ জাময কযা য়। 

খ) যকায কর্তটক ভদয় ভদয় 

জামযকৃত মফদদ ভ্রভদণয 

অনুভমত ও আনুলমঙ্গক মনদদ টনা 

অনুযণীয়। 

১.ছুটিয আদফদন ; 

২.মনধ টামযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) প্রধান মাফ যক্ষণ 

কভ টকতটা কর্তটক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতায প্রমতদফদন (দগদজদটড কভ টকতটাদদয 

সক্ষদত্র), প্রামিস্থান:  মাফযক্ষণ কভ টকতটায কাম টারয়। 

৩.মাফ যক্ষণ কভ টকতটা, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় কর্তটক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রতযয়নত্র (নন-সগদজদটড কভ টচাযীদদযদক্ষদত্র), প্রামিস্থান: মাফ যক্ষণ 

কভ টকতটায কাম টারয়। 

৪.ব্যমক্তগত কাযদণ যকায/াংস্থায কভ টকতটাদদয মফদদ ভ্রভদণয 

আদফদনত্র (প্রামিস্থান: প্রান-১ াখা) 

মফনামূদল্য ০৭ কভ টমদফ 

3.  

োমন্তমফদনাদন ছুটি  আদফদন াওয়ায য 

োমভত্মমফদনাদন 

বাতা/মচত্তমফদনাদন বাতা 

মফমধভারা, ১৯৭৯ অনুমায়ী 

মনস্পমত্ত কদয যকাময আদদ 

জাময কযা য়। 

১.ছুটিয আদফদন; 

২.মনধ টামযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) প্রধান মাফ যক্ষণ 

কভ টকতটা কর্তটক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতায প্রমতদফদন (দগদজদটড কভ টকতটাদদয 

সক্ষদত্র), প্রামিস্থান:  মাফযক্ষণ কভ টকতটায কাম টারয়। 

৩.প্রথভ ফাদযয জন্য চাকমযদত সমাগদানত্র এফাং অন্যান্য সক্ষদত্র সল 

ফাদযয ছুটি ভঞ্জুমযত্র; 

৪.মনয়ন্ত্রণকাযী কর্তটদক্ষয সুাময। 

মফনামূদল্য ০৭ কভ টমদফ 

4.  

াধাযণ সনন 

প্রদান 

সনন আদফদন পযভ মথামথ 

বাদফ পূযণ কদয দামখর কযদর 

মথামথ কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

মনদয় যকাময আদদ জাময 

কযা য়। 

1. মথামথবাদফ পূযণকৃত ামযফামযক সনন পযভ  

2. আনুদতামলক ও অফয বাতা উদত্তারন কযায ক্ষভতা অ টন ও 

অমববাফক ভদনানয়ন এয প্রতযয়নত্র। 

3. নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা; 

4. না-দাফী প্রতযয়নত্র 

5. সনদনয বফধ উত্তযামধকাযী সঘালনাত্র 

6. প্রতযামত সলদফতন নদ (ই.এর.ম.ম) 

 

মফনামূদল্য ১০ কভ টমদফ 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, সপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

5.  

ামযফামযক সনন 

প্রদান 

আদফদন পযভ মথামথ বাদফ 

পূযণ কদয দামখর কযদর মথামথ 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন মনদয় 

জাময কযা য়। 

1. মথামথবাদফ পূযণকৃত ামযফামযক সনন পযভ স্বাক্ষমযত 

2. মটিকদ টাদযন/দৌযবা/ইউমনয়ন মযলদ/ওয়াড ট কমভনায কর্তটক 

উত্তযামধকাযী নদত্র ও নন-ম্যামযজ াটি টমপদকট; 

3. আনুদতামলক ও অফয বাতা উদত্তারন কযায ক্ষভতা অ টন ও একক 

অমববাফক ভদনানয়ন; 

4. নমুনা স্বাক্ষয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা; 

5. সচয়াযম্যান/ডাক্তায কর্তটক মৃত্যয নদ  

মফনামূদল্য ১৫ কভ টমদফ  

 

 

 

 

 

জনাফ সফগভ আপদযাজা আক্তায 

 কাযী মচফ 

প্রান-১ াখা 

সপানোঃ ০২-৯৫৪৬১০৪ 

ই-সভইরোঃ 

admin1@minland.gov.bd 

 

 

 

6.  

াদাদট টয NOC 

প্রদান 

আদফদন প্রামিয য মথামথ 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদদনয য 

যকাময আদদ জাময কযা য়। 

1. মনধ টামযত পযদভ মথামথবাদফ পুযণকৃত আদফদন 

2. মনদয়াগকাযী কর্তটদক্ষয সুাময 

 

মফনামূদল্য ০৭ কভ টমদফ 

7.  

াধাযণ বমফষ্য 

তমফর  দত অমগ্রভ 

প্রদান 

আদফদন াওয়য য বমফষ্য 

তমফর মফমধভারা, ১৯৭৯ 

অনুমায়ী উমৄক্ত কর্তটদক্ষয 

(আমথ টক ও প্রামনক ক্ষভতা 

অনুমায়ী) মথামথ কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন মনদয় যকাময 

আদদ জাময কযা য়। 

১. মনধ টামযত পযদভ আদফদন 

২.মাফযক্ষণ কভ টকতটায মজমএপ এয মাফ মফফযণী 

৩.মনদয়াগকাযী কর্তটদক্ষয সুাময 

 

মফনামূদল্য ০৫ কভ টমদফ 

8.  

ম আয এর ভঞ্জুযী মনয়ন্ত্রণ কর্তটদক্ষয ভাধ্যদভ  

আদফদন প্রামিয য মথামথ 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ 

অমপ আদদ জাময কযা য়। 

১. আদফদন  

২. মনধ টামযত পযদভ(ফাাংরাদদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) মাফ যক্ষণ 

কভ টকতটায ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযয়নত্র 

৩.মক্ষাগত সমাগ্যতায নদ(এ.এ.ম াটি টমপদকট) 

4. অঙ্গীকায ত্র 

5. মফবাগীয় ভাভরা প্রতযয়ন ত্র 

6. ামব ট বুক(নন-সগদজদটড) 

মফনামূদল্য ০৭ কভ টমদফ 

9.  

টাইভদের/ 

মদরকন সগ্রড 

প্রদান 

 

 

আদফদন াওয়ায য যকায 

কর্তটক মনধ টামযত কমভটিয বায় 

উস্থান কযা য়। কমভটিয 

সুামযদয মবমত্তদত উমৄক্ত 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ 

ভঞ্জুমযয আদদ জাময কযা য়। 

1. আদফদন; 

2.  ামব ট বুক; 

3. ারনাগাদ ফামল টক সগামনয় প্রমতদফদন ০৫(াঁচ) ফছদযয; 

4. মফবাগীয় ভাভরা াংক্রান্ত তথ্যামদ।  

 

 

মফনামূদল্য ০২ ভা ভাঠ প্রাদনয কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয 

সক্ষদত্র: 

জনাফ     ল    ম   

         :     (ভাঠ প্রান) 

সপান: ০২- ৯৫৫১৫২০ 

০১৫৫২৩০৬১৪৮ 

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

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, সপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

10.  

চাকময স্থায়ীকযণ আদফদন াওয়ায য াংমস্দষ্ট 

মনদয়াগমফমধভারা অনুমায়ী 

উমৄক্ত কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাময আদদ 

জাময কযা য়। 

1. াদা কাগদজ আদফদন; 

2. ারনাগাদ ফামল টক সগানীয় প্রমতদফদন(দদন্নামতয সক্ষদত্র ১ ফছয 

এফাং যাময মনদয়াদগযদক্ষদত্র ২ ফছদযয ফামল টক সগানীয় 

প্রমতদফদন; 

 

মফনামূদল্য ০৭ কভ টমদফ 

জনাফ আপদযাজা আক্তায 

 কাযী মচফ 

প্রান-১ াখা 

সপানোঃ ০২-৯৫৪৬১০৪ 

ই-সভইরোঃ 

admin1@minland.gov.bd 

11.  

আফামক ও 

দািমযক সটমরদপান 

াংদমাগ 

ভমন্বত যাকাময সটমরদপান 

নীমতভারা-২০০৪ অনুমায়ী 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়।  

1. ভমন্বত যাকাময সটমরদপান নীমতভারা-২০০৪ এয মনধ টামযত  মফনামূদল্য ০৭ কভ টমদফ 

12.  

ভূমভ ভন্ত্রণারয় এফাং 

ভন্ত্রণারদয়য 

আওয়াধীন দিদযয 

সকাটা ভুক্ত 

কভ টকতটা/কভ টচাযীদদ

য অনুকূদর 

যকাযময ফাা 

ফযাদ্দ 

যকাময ফাা ফযাদ্দ নীমতভারা-

১৯৮২, অনুমায়ী আদফদদনয 

সপ্রমক্ষদত মনধ টামযত কমভটিয 

সুাময অনুমায়ী ফযাদ্দত্র ইসুয 

কযা য়। 

1. যকাময ফাা ফযাদ্দ নীমতভারা-১৯৮২, অনুমায়ী মনধ টামযত পযদভ 

আদফদন; 

2. মূর সফতদনয প্রতযয়নত্র(প্রামি স্থান: স্ব-স্ব দিদয মাফ াখা) 

মফনামূদল্য ১৫ কভ টমদফ 

13.  

গৃ মনভ টাণ/গৃ 

সভযাভত অমগ্রভ ঋণ 

প্রদান 

মথামথকর্তটদক্ষয ভাধ্যদভ 

আদফদন প্রামিয য মাচাই-

ফাছাই কদয কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ পূফ টক যকাময 

ভঞ্জুময আদদ জাময কযা য়। 

১ভ মকমস্তযদক্ষদত্রোঃ 

1. মথামথ কর্তটদক্ষয ভাধ্যদভ মনমদ্দটষ্ট পযদভ আদফদন, 

2.  এ াংক্রান্ত ঋণ গ্রণ কদযনমন ভদভ ট সঘালনাত্র, 

3.  সফতন াংক্রান্ত প্রতযায়নত্র, 

4.  ভূমভয দমরদরয াটি টপাইড কম, 

5.  এমপদডমবট 

২য় মকমস্তযদক্ষদত্রোঃ 

1. মথামথ কর্তটদক্ষয ভাধ্যদভ আদফদনত্র, 

2.  তযাময়ত খযদচয বাউচায, 

3.  ১ভ মকমত্ময মজওয পদটাকম, 

4.  ফায়নাত্র। 

মফনামূদল্য ০৭ কভ টমদফ  

 

 

জনাফ      ম   ম ল,  

উ      

ফাদজট ও অমডট াখা 

সপানোঃ ০২-৯৫৪০০৫০ 

সভাফাইরোঃ ০১৭৬৫৪৩৪৪৪৯ 

audit@minland.gov.bd 

 

 

 

 

 

14.  

ভটযাইদকর অমগ্রভ 

ঋণ প্রদান 

প্রচমরত মফমধমফধান 

অনুযণপূফ টক ক্রয়অমগ্রভ 

ভঞ্জুমযয আদদ জাময কযা য়। 

১. মথামথ কর্তটদক্ষয ভাধ্যদভ মনধ টামযত পযদভ আদফদন 

২. প্রতযায়নত্র। 

মফনামূদল্য ০৭ কভ টমদফ 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, সপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

15.  

কমম্পউটায অমগ্রভ 

ঋণ 

প্রচমরত মফমধমফধান 

অনুযণপূফ টক ক্রয়অমগ্রভ 

ভঞ্জুমযয আদদ জাময কযা য়। 

১.মথামথ কর্তটদক্ষয ভাধ্যদভ আদফদন 

২.প্রতযয়নত্র 

৩.চুমক্তত্র 

৪. অঙ্গীকাযত্র 

৫. ফায়নাত্র। 

মফনামূদল্য ০৭ কভ টমদফ  

 

 

 

১৬ 

গাড়ী ক্রদয়য 

অনুদভাদন 

াংমস্দষ্ট দিয/াংস্থায ভাধ্যদভ 

প্রস্তাফ প্রামিয য অথ ট মফবাদগয 

অনুদভাদন াদদক্ষ মথামথ 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদক্রদভ মজও 

জাময কযা য়। 

1. ১. াংস্থা প্রধান কর্তটক গাড়ীয মফফযণ উদরস্দখ কদয অথ ট ফযাদ্দ াংক্রান্ত 

সুমনমদ টষ্ট প্রস্তাফ 

2. ২. মমআয অনুমায়ী দযত্র আফান াংক্রান্ত মত্রকায কম 

3. ৩. সটন্ডায কমভটিয বায সযজুদরন 

4. ৪. ফাদজট ফযাদদ্দয অনুমরম  

5. ৫. মনরাভ াংক্রান্ত তথ্যামদ (পুযাতন গাড়ী মযফতটদনয সক্ষদত্র) 

মফনা মূদল্য ৩০ 

কভ টমদফ 

 

 

 

 

 

 

 

জনাফ      ম   ম ল 

উ      

ফাদজট ও অমডট াখা 

সপানোঃ ০২-৯৫৪০০৫০ 

সভাফাইরোঃ ০১৭৬৫৪৩৪৪৪৯ 

ই-সভইর- 

audit@minland.gov.bd 

১৭ 

ভন্ত্রণারদয়য 

আওতাধীন 

দিয/অমধদিদযয 

ফাদজট 

ফযাদ্দ/মফবাজন 

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য 

উমৄক্ত কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ মফবাজন আদদ 

জাময কযা য়। 

(**দক্ষদত্র অথ ট মফবাদগয 

অনুদভাদনক্রদভ) 

ক) দিয/অমধদিদযয প্রস্তাফ 

খ) াংমস্দষ্ট অথ টননমতক সকাদড ফযাদ্দকৃত অদথ টয মযভাণ 

মফনামূদল্য ১৫ কভ টমদফ 

১৮ 

ফামল টক ক্রয় প্রস্তাফ 

অনুদভাদন 

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য 

উমৄক্ত কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

াদদক্ষ আদদ জাময কযা য়। 

 

ক) মমআয-২০০৮ অনুযদণ ক্রয়কাযী দিয/অমধদিদযয প্রস্তাফ 

খ) াংমস্দষ্ট দিয/অমধদিদযয টিওএন্ডই 

গ) ফাদজদট ফযাদদ্দয মযভাণ 

মফনামূদল্য ১৫ কভ টমদফ 

১৯ 

ব্যয় ভঞ্জুময 

অনুদভাদন 

দিয/াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য 

উমৄক্ত কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

গ্রণ পূফ টক ভঞ্জুময আদদ জাময 

কযা য়। 

ক) দিয/অমধদিদযয প্রস্তাফ 

খ) াংমস্দষ্ট যঞ্জাভামদ ক্রদয়য প্রামনক অনুদভাদন 

গ) ফাদজদট ফযাদদ্দয মযভাণ 

ঘ) দযত্র মূল্যায়ন কমভটিয সুাময (প্রদমাজযদক্ষদত্র) 

ঙ) **(তাযকা) মচমিত খাদতয জন্য অথ ট মফবাদগয ম্মমত 

মফনামূদল্য ১৫ কভ টমদফ 

২০ 

উদমাজন কযণ াংমস্দষ্ট দিয/াংস্থায ভাধ্যদভ 

প্রস্তাফ প্রামিয য কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন াদদক্ষ মজও জামযয 

ভাধ্যদভ 

 

সুমনমদ্দটষ্ট সকাড মবমত্তক প্রস্তাফ মফনামূদল্য ০৭ 

কাম টমদফ 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, সপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২১ 

মনদয়াদগয সক্ষদত্র অথ ট 

ছাড়কযণ 

াংমস্দষ্ট দিয/াংস্থায ভাধ্যদভ 

প্রস্তাফ প্রামিয য অথ ট মফবাদগয 

অনুদভাদন াদদক্ষ মথামথ 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদক্রদভ মজও 

জাময কযা য়। 

 

ক) মনদয়াগ মফলদয় ছাড়ত্র। 

খ) দমবমত্তক প্রাি বফধ আদফদদনয পৃথক াংখ্যা। 

গ) অনুন্নয়ন ফাদজট ৪৮৮৪ যীক্ষায মপ/যীক্ষা াংক্রান্ত ব্যয় সকাদড 

ব্যয়/ব্যফায মযকেণা াংক্রান্ত তথ্য। 

ঘ) প্রস্তাফনায় প্রাথী প্রমত কত টাকা ফযাদদ্দয প্রস্তাফ ধদয সভৌমখক 

যীক্ষা অন্যান্য ব্যদয়য পৃথকবাদফ খযদচয মাফ। 

মফনামূদল্য ৩০ 

কাম টমদফ 

জনাফ   ম       মম       ম 

উ      

উ      (ম        -১)  

    : +৮৮০২ ৯৫৪ ০১৫২ 

সভাফাইরোঃ +৮৮০ ১৭১২৫৮৪৪১১ 

fa1@minland.gov.bd 

২২ 

ভন্ত্রণারদয়য 

আওতাধীন ভূমভ 

সযকড ট ও জময 

অমধদিদযয নত্যন 

দ সৃজন 

ক) নত্যন দ সৃজদনয জন্য 

অমধদিয দত পূণ টাঙ্গ প্রস্তাফ 

প্রামিয য জনপ্রান 

ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ। 

1. দিয/ অমধদিদযয প্রস্তাফ; 

2. ভূমভ ভন্ত্রণারদয়য মদ্ধান্ত; 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কর্তটক প্রণীত দ সৃজদনয জন্য সচকমরষ্ট অনুমায়ী 

কর কাগজত্র; 

মফনামূদল্য ১০(দ) 

কভ টমদফ 

 

 

জনাফ  ম  ম           

উ      

            -১ 

    : ৯৫৪০০৪৮ 

সভাফাইরোঃ ০১৭১২০০৯৪৫৪ 

survey1@minland.gov.bd 

খ) নত্যন দ সৃজদনয জন্য অথ ট 

মফবাদগয ম্মমত গ্রদণয জন্য 

প্রস্তাফ সপ্রযণ। 

1. নত্যন দ সৃজদনয মফলদয় জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ম্মমতত্র; 

২. অথ ট মফবাদগয মামচত অন্যান্য কাগজত্রামদ;  

মফনামূদল্য ১৫(দনয) 

কভ টমদফ 

গ) নত্যন দ সৃজদনয জন্য 

প্রামনক উন্নয়ন াংক্রান্ত মচফ 

কমভটিদত উস্থাদনয রদক্ষয 

ভমন্ত্রমযলদ মফবাদগ প্রস্তাফ 

সপ্রযণ। 

১. নত্যন দ সৃজদনয মফলদয় জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ম্মমতত্র; 

২. অথ ট মফবাদগয ফাস্তফায়ন এফাং ব্যয় মনয়ন্ত্রণ অনুমফবাদগয ম্মমতত্র; 

৩. ভমন্ত্রমযলদ মফবাদগয মামচত অন্যান্য কাগজত্রামদ; 

মফনামূদল্য ২০ (মফ) 

কভ টমদফ 

ঘ) নত্যন দ সৃজদনয জন্য মজও 

জাময।  

 

১. নত্যন দ সৃজদনয মফলদয় জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ম্মমতত্র; 

২. অথ ট মফবাদগয ফাস্তফায়ন এফাং ব্যয় মনয়ন্ত্রণ অনুমফবাদগয ম্মমতত্র; 

৩. প্রামনক উন্নয়ন াংক্রান্ত মচফ কমভটিয সুাময; 

মফনামূদল্য ১৫(দনয) 

কভ টমদফ 

ঙ) নত্যন দ সৃজদনয জন্য 

জামযকৃত মজও পৃষ্ঠা   কযায 

জন্য অথ ট ভন্ত্রণারদয়  সপ্রযণ। 

১. নত্যন দ সৃজদনয মফলদয় জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ম্মমতত্র; 

২. অথ ট মফবাদগয ফাস্তফায়ন এফাং ব্যয় মনয়ন্ত্রণ অনুমফবাদগয ম্মমতত্র; 

৩. প্রামনক উন্নয়ন াংক্রান্ত মচফ কমভটিয সুাময; 

৪. যকাময আদদ (মজও)। 

মফনামূদল্য ০৭(াত) 

কভ টমদফ 

২৩ 

ভন্ত্রণারদয়য 

আওতাধীন ভূমভ 

সযকড ট ও জময 

অমধদিদযয দ 

াংযক্ষণ 

ক) অমধদিয দত দ 

াংযক্ষদণয পূণ টাঙ্গ প্রস্তাফ প্রামিয 

য জনপ্রান ভন্ত্রণারদয় 

সপ্রযণ। 

১. দিয /অমধদিদযয প্রস্তাফ; 

২. দ সৃজদনয যকাময আদদ; 

৩. প্রথভ ০৩ ফছয/ পূফ টফমতট ফছদযয দ াংযক্ষদণয যকাময আদদ; 

৪. জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কর্তটক প্রণীত দ াংযক্ষদণয সচকমরষ্ট অনুমায়ী 

অন্যান্য কাগজত্রামদ; 

মফনামূদল্য ১৫(দনয) 

কভ টমদফ 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, সপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

খ) দ াংযক্ষদণয জন্য অথ ট 

মফবাদগয ম্মমত গ্রদনয জন্য  

প্রস্তাফ সপ্রযণ।  

১. দিয /অমধদিদযয প্রস্তাফ; 

২. দ সৃজদনয যকাময আদদ; 

৩. দ াংযক্ষদণয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ম্মমতত্র; 

৪.  অথ ট মফবাদগয মামচত অন্যান্য কাগজত্রামদ; 

মফনামূদল্য ১৫(দনয) 

কভ টমদফ 

 

 

 

 

 

 

জনাফ  ম  ম           

উ      

            -১ 

      ৯৫৪০০৪৮ 

সভাফাইরোঃ ০১৭১২০০৯৪৫৪ 

গ) দ াংযক্ষদণয জন্য 

জামযকৃত  মজও পৃষ্ঠা   কযায 

জন্য অথ ট মফবাদগ সপ্রযণ। 

১. দ াংযক্ষদণয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ম্মমতত্র; 

২. দ াংযক্ষদণয জন্য অথ ট মফবাদগয ম্মমত ত্র; 

৩. অথ ট মফবাদগয মামচত অন্যান্য কাগজত্রামদ; 

মফনামূদল্য ১০ (দ) 

কভ টমদফ 

২৪ 

ভন্ত্রণারদয়য 

আওতাধীন ভূমভ 

সযকড ট ও জময 

অমধদিদযয দ 

স্থায়ীকযণ 

ভূমভ সযকড ট ও জময অমধদিয 

ও অধীনস্থ দিযমূদ 

অস্থায়ীবাদফ সৃজনকৃত দ 

স্থায়ীকযণ। 

১.দ সৃজদনয যকাময আদদ; 

২.জনপ্রান, অথ ট মফবাগ এফাং প্রামনক উন্নয়ন াংক্রান্ত মচফ কমভটিয 

সুাময; 

৩. ফছয মবমত্তক দ াংযক্ষদণয আদদ; 

৪. দ স্থায়ীকযদনয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কর্তটক প্রণীত সচকমরষ্ট 

অনুমায়ী অন্যান্য কাগজত্রামদ; 

মফনামূদল্য ৩০ (মত্র) 

কভ টমদফ 

২৫ 

কযাডায 

কভ টকতটাগদণয 

দায়ন 

ক) ভূমভ সযকড ট ও জময 

অমধদিয এফাং অমধনস্থ 

সদটরদভন্ট অমপমূদ 

কযাডায কভ টকতটাগদণয ছাড়ত্র 

প্রদান / সমাগদানত্র পৃষ্ঠা  । 

১.  সমাগদানত্র; 

২. ফদমর/দায়ন াংক্রান্ত প্রজ্ঞান। 

মফনামূদল্য ০৭ (াত) 

কভ টমদফ 

২৬ 

চাকময স্থায়ীকযণ ভূমভ সযকড ট ও জময অমধদিয 

এফাং অমধনস্থ সদটরদভন্ট 

অমপমূদ মনদয়াগপ্রাি নন-

কযাডায কভ টকতটাগদণয চাকময 

স্থায়ীকযণ াংক্রান্ত কাম টক্রভ। 

১. আদফদন; 

২. ারনাগাদ ফামল টক সগানীয় প্রমতদফদন; 

৩. পুমর সবমযমপদকন মযদাট ট; 

৪. মনয়ন্ত্রণকাযী কর্তটদক্ষয সুাময। 

মফনামূদল্য ১৫ (দনয) 

কভ টমদফ 

২৭ 

নন-কযাডায 

কভ টকতটাগদণয 

দদান্নমত প্রদান 

 ) ভূমভ সযকড ট ও জময 

অমধদিয এফাং এয অমধনস্থ 

সদটরদভন্ট অমপমূদয কর 

নন-কযাডায কভ টকতটাগদণয 

দদান্নমত প্রদান াংক্রান্ত 

কাম টক্রভ।  

১. আদফদন; 

২. চাকময ফই; 

৩. ারনাগাদ ফামল টক সগানীয় প্রমতদফদন; 

৪.  মফবাগীয় ভাভরা াংক্রান্ত তথ্যামদ; 

৫. চাকময স্থায়ীকযণ আদদ; 

৬. খড়া সগ্রদডন তামরকা। 

মফনামূদল্য ৬০ (লাট) 

কভ টমদফ 

খ) ভূমভ সযকড ট ও জময 

অমধদিয এফাং এয অমধনস্থ 

১. মডমম বায কাম টমফফযণী; 

২. ফাাংরাদদ াফমরক ামব ট কমভদনয মামচত অন্যান্য কাগজত্র। 

মফনামূদল্য ১৫ (দনয) 

কভ টমদফ 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, সপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

সদটরদভন্ট অমপমূদয কর 

নন-কযাডায কভ টকতটাগদণয 

দদান্নমত প্রদান াংক্রান্ত বায 

মদ্ধান্ত সভাতাদফক ফাাংরাদদ 

াফমরক ামব ট  কমভদনয 

সুামযদয জন্য প্রস্তাফ সপ্রযণ। 

গ) ভূমভ সযকড ট ও জময 

অমধদিয এফাং এয অমধনস্থ 

সদটরদভন্ট অমপমূদয কর 

নন-কযাডায কভ টকতটাগদণয 

দদান্নমি্য মজও জামযকযণ। 

১. মডমম বায কাম টমফফযণী; 

২. ফাাংরাদদ াফমরক ামব ট কমভদনয সুাময। 

মফনামূদল্য ১০ (দ) 

কভ টমদফ 

২৮ 

‡gŠRv Rwic ïiæ 

Kivi Aby‡gv`b 

gnvcwiPvjK f~wg †iKW© I 

Rwic Awa`ßi ‡_‡K cÖ¯Íve 

cÖvwßi ci h_vh_ KZ…©c‡ÿi 

Aby‡gv`b wb‡q miKvix Av‡`k 

Rvwi Kiv nq| 

f~wg †iKW© I Rwic Awa`ßi n‡Z cÖvß 

 

1. ‡Rvbvj †m‡Uj‡g›U Awdmv‡ii cÖ¯Íve; 

2. †gŠRvi ZvwjKv; 

3. f~wg †iKW© I Rwic Awa`ß‡ii Rwic ïiæi mycvwikcÎ       । 

webv g~‡j¨ ১০  ম       জনাফ  ম .       ম   

উ      (    -২) 

 ম    ল: ০১৭১৮৬৩৩৩৭৫ 

survey2@minland.gov.bd 

২৯ 

‡gŠRv Rwi‡ci 

P~ovšÍ cÖKvkbv 

msµvšÍ †M‡RU 

weÁwß cÖKvkbv 

f~wg †iKW© I Rwic Awa`ßi 

†_‡K cÖvß cÖ¯Ív‡ei wfwË‡Z 

      KZ…©c‡ÿi 

Aby‡gv`bµ‡g  †M‡RU weÁwß 

cÖKvk Kiv nq| 

f~wg †iKW© I Rwic Awa`ßi n‡Z cÖvß 

 

1. P~ovšÍ cÖKvwkZ †gŠRvi ZvwjKv;  

2. ‡Rvbvj †m‡Uj‡g›U Awdmv‡ii P~ovšÍ cÖKvkbv msµvšÍ 

cÖZ¨vqbcÎ;  

3. cÖwZwU †gŠRvi Lvm/Awc©Z m¤úwË 1 I 1/1 LwZqv‡b †iKW©KiY 

msµvšÍ cÖZ¨qb Ges LwZqvb msL¨v       ।  

মফনামূদল্য ১০  ম       জনাফ  ম .       ম   

উ      (    -২) 

 ম    ল: ০১৭১৮৬৩৩৩৭৫ 

survey2@minland.gov.bd 

৩০ 

   ল    -     

  ম          

   ম      ল   

  ম           ম      

       ম    

   ল   

f~wg †iKW© I Rwic Awa`ßi 

†_‡K cÖvß cÖ¯Ív‡ei wfwË‡Z 

      KZ…©c‡ÿi 

   ম     ম              

             

১   ম †iKW©                             

২                         

 

মফনামূদল্য ১০  ম       জনাফ  ম .       ম   

উ      (    -২) 

 ম    ল: ০১৭১৮৬৩৩৩৭৫ 

survey2@minland.gov.bd 

৩১ 

   ল    -    -

ম    ম     ম   

f~wg       I Rwic Awa`ßi 

†_‡K cÖvß cÖ¯Ív‡ei wfwË‡Z 

১   ম                                   

২  ম    ম  -                       

মফনামূদল্য ১০  ম       জনাফ  ম .       ম   

উ      (    -২) 
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ক্রমভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধমত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রামিস্থান সফায মূল্য 

এফাং 

মযদাধ 

দ্ধমত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ,দমফ, সপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

         ম    

   ল । 

      KZ…©c‡ÿi 

   ম     ম              

             

  ম    ল: ০১৭১৮৬৩৩৩৭৫ 

survey2@minland.gov.bd 

৩২ 

অম টত ম্পমত্ত 

াংক্রান্ত মাফতীয় 

কাম টাফরী। 

ভন্ত্রণারয়, কমভনায, সজরা 

প্রাক াংমিষ্ট ব্যমক্ত ও 

প্রমতষ্ঠান। 

মনয়মভত মফনামূদল্য   

জনাফ                  

উ      (   -০৪) 

 ম    ল  ০১৭১৫০২৮২২১ ০১৭১৫০২৮২২১ 

law4@minland.gov.bd ৩৩ 

মযতযক্ত ম্পমত্ত 

াংক্রান্ত মাফতীয় 

কাম টাফরী। 

ভন্ত্রণারয়, কমভনায, সজরা 

প্রাক াংমিষ্ট ব্যমক্ত ও 

প্রমতষ্ঠান। 

মনয়মভত মফনামূদল্য  

৩৪ 

আন্ত:দদীয় মফমনভয় 

ম্পমত্ত াংক্রান্ত 

মাফতীয় কাম টাফরী।  

ভন্ত্রণারয়, কমভনায, সজরা 

প্রাক াংমিষ্ট ব্যমক্ত ও 

প্রমতষ্ঠান। 

মনয়মভত মফনামূদল্য  

৩৫ 

অম টত ম্পমত্ত সর 

াংক্রান্ত মাফতীয় 

কাম টফরী। 

ভন্ত্রণারয়, কমভনায, সজরা 

প্রাক াংমিষ্ট ব্যমক্ত ও 

প্রমতষ্ঠান। 

মনয়মভত মফনামূদল্য  

 



 

38 

D:\MoL_CitizensCharter\Citizen Charter2020 

 

2.4.1       আওতাধীন দিয/অমধদিয/অমধদিয/াংস্থা কর্তটক প্রদত্ত সফাোঃ 

1.4.1 ভূমভ াংোয সফাড ট 

1.4.2 ভূমভ আীর সফাড ট 

1.4.3 ভূমভ সযকড ট ও জময অমধদিয 

1.4.4 ভূমভ প্রান  ও প্রমক্ষণ সকন্দ্র 

1.4.5 ভূমভ মাফ মনয়ন্ত্রক (যাজস্ব) 

 

2. আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা 

 

ক্রমভক প্রমতেম্নত/কামিত সফা প্রামিয রদক্ষয কযণীয় 

১ স্বয়াংম্পূণ ট আদফদন জভা প্রদান 

২ মথামথ প্রমক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় মপ মযদাধ কযা 

৩ াক্ষাদতয জন্য মনধ টামযত ভদয়য পূদফ টই উমস্থত থাকা 

 

3. অমবদমাগ প্রমতকায ব্যফস্থানা (GRS) 

 

সফা প্রামিদত অন্তত্মষু্ট দর দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটায দঙ্গ সমাগাদমাগ কযম্নন। তায কাদছ সথদক ভাধান াওয়া না সগদর মনদভণাক্ত দ্ধমতদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফমত কযম্নন। 

 

ক্রমভক কখন সমাগাদমাগ কযদফন কায দঙ্গ সমাগাদমাগ কযদফন সমাগাদমাদগয ঠিকানা মনস্পমত্তয ভয়ীভা 

১ দাময়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

ভাধান মদদত না াযদর 

অমবদমাগ মনস্পমত্ত কভ টকতটা (অমনক) নাভ ও দমফ :       ম      ,             (উ   ) 

সপান: +৮৮ ০২ ৯৫৪ ০০৩৭ 

ওদয়ফ: www.minland.gov.bd 

৩০ কভ টমদফ 

২ অমবদমাগ মনস্পমত্ত 

কভ টকতটা মনমদষ্ট ভদয় 

ভাধান মদদত না াযদর 

আমর কভ টকতটা নাভ ও দমফ : মচফ 

সপান: ০২-৯৫৪৫১৩১ 

ওদয়ফ: www.minland.gov.bd 

২০ কভ টমদফ 

৩ আমর কভ টকতটা মনমদ টষ্ট 

ভদয় ভাধান মদদত না 

াযদর 

ভমন্ত্রমযলদ মফবাগদয অমবদমাগ ব্যফস্থানা সর অমবদমাগ গ্রণ সকন্দ্র  

৫ নম্বয সগইট, ফাাংরাদদ মচফারয়, ঢাকা 

ওদয়ফ : www.grs.gov.bd 

 

৬০ কভ টমদফ 

 


