
G:\f\আইসিটি শাখা\Citizen Charter 

ভূমি রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তে  

মিটিজজন চার্ ডাে ২০২০-২০২১ 

 

ক্রমিক নং 
রিবাে নাি 

 
রিবা প্রদান পদ্ধমি 

প্রজয়াজনীয় কাগজপত্র/ 

প্রামপ্তস্থান 

রিবামূল্য এবং 

পমেজ াি পদ্ধমি  

রিবা প্রদাজনে 

িিয়িীিা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি ডকিডাে পদমব, রুি নম্বে, 

রজলা/উপজজলাে রকার্, অমিমিয়াল 

রর্মলজিান ও ই-রিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

নাগমেক রিবা 

১. ম্যাপ মবক্রয়  ২০ র্াকাে স্ট্যাম্প িহ আজবদন রিৌজাে নাি ও রজ এল 

নং  

ভূমি রেকর্ ড ও জমেপ 

অমিদপ্তে  

কক্ষ নং-১০১ 

প্রমি মির্ ৫০০/- 

র্াকা নগদ (প্রামপ্ত 

ম কাে েম জদে  

িাধ্যজি) 

১ মদন চাজড অমিিাে  (িীিানা-১) 

রুি নং- ১১১ 

 

২. অমিজ াগ ও 

প্রমিকাে 

মলমিি আজবদন বা অমিজ াগ 

এবং অমিজ াজগে/দামবে িির্ ডজন 

প্রািমিক  কাগজপত্র 

মনি ডামেি িেি রনই। মবনামূজল্য ক. ১ মদন (িোিমে 

শুনানী/ িাক্ষাৎ এে 

িাধ্যজি) 

ি. িদজেে িাধ্যজি 

৩ িপ্তাহ 

পমেচালকবৃন্দ  

(প্র ািন/জমেপ/ভূমি রেকর্ ড) 

ভূমি রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তে 

অিযেেীণ রিবা 

প্র ািন অনুমবিাগ 

প্র ািন অমি ািা 

১. কি ডকিডা/কি ডচােীজদে 

অবিে প্রদান, অবিে 

উত্তে ছুটি ও ছুটি নগদায়ন 

আজবদনপত্র, চাকুেী বমহ, 

এি,এি,মি িনদপজত্রে িিযাময়ি 

িজর্াকমপ, না দাবী পত্র, জািীয় 

পমেচয় পজত্রে িিযাময়ি 

িজর্াকমপ 

মবমিন্ন রজান হজি 

প্রাপ্ত। 

প্রজ াজয নজহ। ১৫ মদন ই-নমর্ে 

িাধ্যজি 

উচ্চিান িহকােী/অমিি িহকােী ির্া 

কমম্পউর্াে অপাজের্ে 

রুি নং-২০৯ 

২. কি ডকিডা/কি ডচােীজদে 

বদমল ও পদায়ন 

আজবদন পত্র ও প্রস্তাব মবমিন্ন রজান হজি 

প্রাপ্ত। 

প্রজ াজয নজহ।  ০৩ মদন ই-নমর্ে 

িাধ্যজি 

 ািাে নািিহ দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি ডকিডাে 

পদবী ব্যবহাে কো হয়। 
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ক্রমিক নং 
রিবাে নাি 

 
রিবা প্রদান পদ্ধমি 

প্রজয়াজনীয় কাগজপত্র/ 

প্রামপ্তস্থান 

রিবামূল্য এবং 

পমেজ াি পদ্ধমি  
রিবা প্রদাজনে িিয়িীিা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি ডকিডাে পদমব, রূি নম্বে, 

রজলা/উপজজলাে রকার্, অমিমিয়াল 

রর্মলজিান ও ই-রিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩. কি ডকিডা/কি ডচােীজদে 

বমহিঃ বাংলাজদ  অমজডি 

ছুটি 

আজবদনপত্র, ছুটিে 

মনি ডামেি িেিিহ 

প্রস্তাব 

মবমিন্ন রজান হজি প্রাপ্ত। প্রজ াজয নজহ। ০৩ মদন ই-নমর্ে 

িাধ্যজি 

 ািাে নািিহ দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি ডকিডাে 

পদবী ব্যবহাে কো হয়। 

৪. কি ডকিডা/কি ডচােীজদে 

পািজপাজর্ ডে অনাপমত্ত 

প্রদান 

আজবদনপত্র, ছুটিে 

মনি ডামেি িেিিহ 

প্রস্তাব 

মবমিন্ন রজান হজি প্রাপ্ত। প্রজ াজয নজহ। ০৩ মদন ই-নমর্ে 

িাধ্যজি 

 ািাে নািিহ দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি ডকিডাে 

পদবী ব্যবহাে কো হয়। 

৫. কি ডকিডা/কি ডচােীজদে 

চাকুেী স্থায়ীকেজণে 

অনুিমি 

আজবদনপত্র, ছুটিে 

মনি ডামেি িেিিহ 

প্রস্তাব 

মবমিন্ন রজান হজি প্রাপ্ত। প্রজ াজয নজহ। ১০ মদন ই-নমর্ে 

িাধ্যজি 

 ািাে নািিহ দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি ডকিডাে 

পদবী ব্যবহাে কো হয়। 

িংস্থাপন-২  ািা 

৬. কি ডকিডা/কি ডচােীজদে 

র্াইিজেল/দক্ষিািীিা 

অমিক্রি/মিজলক ন 

রের্ ও রবিন িিিা 

আজবদনপত্র, ছুটিে 

মনি ডামেি িেিিহ 

প্রস্তাব 

মবমিন্ন রজান হজি প্রাপ্ত। প্রজ াজয নজহ। ৩০ মদন ই-নমর্ে 

িাধ্যজি 

 ািাে নািিহ দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি ডকিডাে 

পদবী ব্যবহাে কো হয়। 

মহিাব ও বাজজর্  ািা 

৭. কি ডকিডা/কি ডচােীজদে 

রপন ন 

আজবদনপত্র, ছুটিে 

মনি ডামেি িেিিহ 

প্রস্তাব 

মবমিন্ন রজান হজি প্রাপ্ত। প্রজ াজয নজহ। ০১ িাি হার্ ড নমর্ে 

িাধ্যজি  

 ািাে নািিহ দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি ডকিডাে 

পদবী ব্যবহাে কো হয়। 

৮. কি ডকিডা/কি ডচােীজদে 

মবজ ষ 

অনুদান/জ ৌর্বীিা ও 

কল্যাণ 

আজবদনপত্র, ছুটিে 

মনি ডামেি িেিিহ 

প্রস্তাব 

মবমিন্ন রজান হজি প্রাপ্ত। প্রজ াজয নজহ। ১৫ মদন হার্ ড নমর্ে 

িাধ্যজি  

 ািাে নািিহ দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি ডকিডাে 

পদবী ব্যবহাে কো হয়। 

৯. কি ডকিডা/কি ডচােীজদে 

িািােণ িমবষ্য িহমবল  

আজবদনপত্র, ছুটিে 

মনি ডামেি িেিিহ 

প্রস্তাব 

মবমিন্ন রজান হজি প্রাপ্ত। প্রজ াজয নজহ। ০৭ মদন ই-নমর্ে 

িাধ্যজি 

 ািাে নািিহ দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি ডকিডাে 

পদবী ব্যবহাে কো হয়। 
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ক্রমিক নং 
রিবাে নাি 

 
রিবা প্রদান পদ্ধমি 

প্রজয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ প্রামপ্তস্থান 

রিবামূল্য এবং 

পমেজ াি পদ্ধমি  
রিবা প্রদাজনে িিয়িীিা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি ডকিডাে পদমব, রুি 

নম্বে, রজলা/উপজজলাে রকার্, 

অমিমিয়াল রর্মলজিান ও ইজিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১০. রজানিমূজহ ত্রত্রিামিক বাজজর্ 

বোদ্দ/মবিাজন 

ত্রত্রিামিক মিমত্তজি 

চামহদাপত্র 

মবমিন্ন রজান হজি 

প্রাপ্ত। 

প্রজ াজয নজহ। ১৫ জুলাই 

১৫ অজটাবে 

১৫ জানুয়ামে 

১৫ িাচ ড 

 ািাে নািিহ দাময়ত্বপ্রাপ্ত 

কি ডকিডাে পদবী ব্যবহাে কো 

হয়। 

জমেপ অনুমবিাগ 

১১. মর্মজর্াল পদ্ধমিজি ভূমি 

জমেপকেজণে লজক্ষয রিৌজাে মত্র-

িীিানা মপলাে ও মজওজর্টিক 

মপলাে মনি ডাজণে জন্য অর্ ড বোদ্দ। 

রজানাল রিজর্লজিন্ট 

অমিি কর্তডক কি ডসূচী 

েহজণে মবস্তামেি িথ্য 

(জজলা, উপজজলা, 

রিৌজাে নাি ও রজ, 

এল নম্বে এবং 

মপলাজেে িংখ্যা 

উজেিপূব ডক চামহদা 

পত্র রপ্রেণ। 

প্রজ াজয নজহ প্রজ াজয নজহ। রজানাল রিজর্লজিন্ট অমিি রর্জক পত্র 

প্রামপ্তে রপ্রমক্ষজি  

৭ (িাি) কি ড মদবজিে িজধ্য 

অিযেেীণ জমেপ  ািা, িেকােী 

পমেচালক (জমেপ), রুি নং-৩১০ 

(৩য় িলা), রিানিঃ ৯১০১৯৭৫ 

e-mail.sarkar.dlrs.gov.bd 
 

১২. মজওজর্টিক মপলাজেে িান 

মনণ ডজয়ে জন্য িাজি ড টিি গঠন। 

 প্রজ াজয নজহ প্রজ াজয নজহ রজানাল রিজর্লজিন্ট অমিি রর্জক পত্র 

প্রামপ্তে রপ্রমক্ষজি  

১০ (দ ) কি ড মদবজিে িজধ্য 

ঐ 

১৩. মজওজর্টিক মপলাজেে িান 

মনণ ডয়। 

মজওজর্টিক িাজি ড টিি 

কর্তডক মজওজর্টিক 

মপলাজেে িান মনণ ডয় 

িংক্রাে প্রমিজবদন 

রপ্রেণ। 

প্রজ াজয নজহ প্রজ াজয নজহ মজওজর্টিক মপলাজেে রিার্ িংখ্যাে উপে 

মনি ডে ীল (প্রমিটি মজওজর্টিক িাজি ড টিি 

প্রমিমদন পজে রিার্ ৩টি মজওজর্টিক 

মপলাজেে িান মনণ ডয় কেজি পাজে)। 

ঐ 
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ক্রমিক নং 
রিবাে নাি 

 
রিবা প্রদান পদ্ধমি 

প্রজয়াজনীয় কাগজপত্র/ 

প্রামপ্তস্থান 

রিবামূল্য এবং 

পমেজ াি পদ্ধমি  
রিবা প্রদাজনে িিয়িীিা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি ডকিডাে পদমব, রুি 

নম্বে, রজলা/উপজজলাে রকার্, 

অমিমিয়াল রর্মলজিান ও ইজিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৪ আেিঃজজলা (আেিঃমবিাগীয়) 

িীিানা মনি ডােণ। 

রজলা প্র ািকগণ কর্তডক 

চামহদাপত্র রপ্রেণ। 

প্রজ াজয নজহ। প্রজ াজয নজহ। চামহদা পত্র প্রামপ্তে রপ্রমক্ষজি ৩ 

রর্জক  

৬ িাজিে িজধ্য। আেিঃজজলা 

িীিানা ত্রদর্ঘ ডয (৩-১০ মকিঃমিিঃ 

প ডে) এবং স্থানীয় জনগণ  ও 

রজলা প্র ািনিমূজহে িামব ডক 

িহজ ামগিা প্রামপ্তে মনশ্চয়িা 

িাজপজক্ষ)। 

অিযেেীণ জমেপ  ািা, িেকােী 

পমেচালক (জমেপ), রুি নং-৩১০ (৩য় 

িলা), রিানিঃ ৯১০১৯৭৫ 

e-mail.sarkar.dlrs.gov.bd 
 

১৫ আেিঃজজলা িীিানা মনি ডােজণে জন্য 

িাজি ডটিি গঠন। 

রজলা প্র ািকগণ কর্তডক 

চামহদাপত্র এবং মবিাগীয় 

কমি নােগণ কর্তডক 

আেিঃজজলা িীিানা 

মনি ডােজণে মিমত্ত (Basis) 

িম্বমলি মিদ্ধাে রপ্রেণ। 

প্রজ াজয নজহ প্রজ াজয নজহ রজলা প্র ািকগণ কর্তডক চামহদাপত্র 

এবং মবিাগীয় কমি নােগণ কর্তডক 

আেিঃজজলা িীিানা মনি ডােজণে 

মিমত্ত (Basis) িম্বমলি মিদ্ধাে 

প্রামপ্তে পে ১০ (দ ) কি ডমদবজিে 

িজধ্য। 

ঐ 

ভূমি রেকর্ ড অনুমবিাগ 

১৬. ১. ভূমি জমেপ আেজেে পূজব ড 

রজানাল রিজর্লজিন্ট অমিিােগণ 

কর্তডক রপ্রমেি রগজজর্ মবজ্ঞমপ্ত 

অনুজিাদন ও প্রকাজ ে জন্য প্রস্তাব 

ভূমি িন্ত্রণালয় রপ্রেণ। 

রজানাল রিজর্লজিন্ট 

অমিি কর্তডক রপ্রমেি 

িংমিষ্ট কাগজপত্র। 

রজানাল রিজর্লজিন্ট অমিি। প্রজ াজয নজহ ০৭ (িাি) মদজনে িজধ্য। উপ-পমেচালক (জিিঃঅপািঃ১/২) ভূমি 

রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তে রিজগাঁও, 

ঢাকা-১২০৮ 

রর্মলজিান নং-৯১২৫৫৯৭ 

e-mail. ddsol@dlrs.gov.bd 

১৭ ২. রজানাল রিজর্লজিন্ট অমিি 

কর্তডক রপ্রমেি জমেজপে প্রস্তাব 

মনষ্পমত্তকেণ। 

রজানাল রিজর্লজিন্ট 

অমিি কর্তডক রপ্রমেি 

িংমিষ্ট কাগজপত্র। 

রজানাল রিজর্লজিন্ট অমিি। প্রজ াজয নজহ ০৭ (িাি) মদজনে িজধ্য। উপ-পমেচালক (জিিঃঅপািঃ১/২) ভূমি 

রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তে রিজগাঁও, 

ঢাকা-১২০৮ 

রর্মলজিান নং-৯১২৫৫৯৭ 

e-mail. ddsol@dlrs.gov.bd 

১৮. ৩. স্বত্বমলমপে অমনয়ি িংক্রাে 

অমিজ াগ। 

অমিজ াজগে স্ব-পজক্ষ ভূমি 

িামলকানা প্রিাজনে জন্য 

িংমিষ্ট কাগজপত্র। 

িংমিষ্ট  উপজজলা রিজর্লজিন্ট 

অমিি। 

িেকাে কর্তডক 

মনি ডামেি মূজল্য। 

০৭ (িাি) মদজনে িজধ্য। উপ-পমেচালক (জিিঃঅপািঃ১/২) ভূমি 

রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তে রিজগাঁও, 

ঢাকা-১২০৮ 

রর্মলজিান নং-৯১২৫৫৯৭ 

e-mail. ddsol@dlrs.gov.bd 

mailto:e-mail.%20ddsol@dlrs.gov.bd
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ক্রমিক নং 
রিবাে নাি 

 
রিবা প্রদান পদ্ধমি 

প্রজয়াজনীয় কাগজপত্র/ 

প্রামপ্তস্থান 

রিবামূল্য এবং 

পমেজ াি পদ্ধমি  
রিবা প্রদাজনে িিয়িীিা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি ডকিডাে পদমব,রূি 

নম্বে,রজলা/উপজজলাে রকার্, 

অমিমিয়াল রর্মলজিান ও ইজিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৯. ৪. রজানাল রিজর্লজিন্ট 

অমিিােগণ কর্তডক রপ্রমেি চূোে 

প্রকাম ি রিৌজাে রগজজর্ মবজ্ঞমপ্ত 

প্রকাজ ে প্রস্তাব অনুজিাদন ও 

প্রকাজ ে জন্য ভূমি িন্ত্রণালজয় 

রপ্রেণ। 

রজানাল রিজর্লজিন্ট 

অমিি কর্তডক রপ্রমেি 

িংমিষ্ট কাগজপত্র। 

রজানাল রিজর্লজিন্ট অমিি। প্রজ াজয নজহ ০৭ (িাি) মদজনে িজধ্য। উপ-পমেচালক (জিিঃঅপািঃ১/২) ভূমি 

রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তে রিজগাঁও, 

ঢাকা-১২০৮ 

রর্মলজিান নং-৯১২৫৫৯৭ 

e-mail. ddsol@dlrs.gov.bd 

২০. ৫. রজানাল রিজর্লজিন্ট 

অমিিােগজণে ভ্রিণ মববেণী 

অনুজিাদন। 

ভ্রিণাজদ , ভ্রিণ মববেণী 

ও পমেদ ডন প্রমিজবদন। 

রজানাল রিজর্লজিন্ট অমিি। প্রজ াজয নজহ ০৭ (িাি) মদজনে িজধ্য। উপ-পমেচালক (জিিঃঅপািঃ১/২) ভূমি 

রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তে রিজগাঁও, 

ঢাকা-১২০৮ 

রর্মলজিান নং-৯১২৫৫৯৭ 

e-mail. ddsol@dlrs.gov.bd 

২১. িমিয়ান মূদ্রণ ও িেবোহ 

(প্রমি লক্ষ িমিয়ান) 

প্রজ াজয নজহ। প্রজ াজয নজহ। প্রজ াজয নজহ। ২৫ কি ডমদিব  রপ্রি অমিিাে (রিজর্লজিন্ট রপ্রি) 

রিাবাইল নম্বে +৮৮-

০১৮৩৭৮৩২০৬৬ 

ই-রিইল- po@dlrs.gov.bd 
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