
 

 

ভূমি রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তে 

২৮, শহীদ তাজউমিন আহমিদ সেমি 

রতজগাঁও, ঢাকা-১২০৮ 

 

 

 

 ভূমি রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তে িাঠ পর্ ডামে জমেপ সংক্রান্ত আইমনে মিিান অনুসেিপূি ডক িাঠ জমেমপে িাধ্যমি প্রমতটি ভূমি খমেে স্বত্বমিমপ (খমতোন/নকশা)প্রিেন কমে। একজন 

িহাপমেচািক (অমতমেক্ত সমচি), ৩ জন পমেচািক (যুগ্ম-সমচি), ৫ জন উপ-পমেচািক (উপ-সমচি),  ২০ জন রজানাি রসমেিমিন্ট অমিসাে/মসমেিমিন্ট অমিসাে,মদোো অপামেশন (উপ-সমচি), ০১ 

জন রপ্রস অমিসাে  (উপ-সমচি), ৩৬ জন চাজড অমিসাে, ২ জন সহকােী পমেচািক, ৪২৩ জন সদে সহকােী রসমেিমিন্ট অমিসাে/সহকােী রসমেিমিন্ট অমিসাে/অমতমেক্ত রপ্রস অমিসাে, ৬৮৪ জন 

প্রশাসমনক কি ডকতডা/কানুনমগা/কামেগেী উপমদষ্টা/উপ-সহকােী রসমেিমিন্ট অমিসাে, ৪৪৭৭ জন ৩ে রেিী ও ১৯৮৩ জন ৪র্ ড রেিীে কি ডচােীসহ রিাে ৭৬৩২ জন কি ডকতডা/ কি ডচােীে িমধ্য ২৭৯৪ 

জন কি ডকতডা/ কি ডচােী কি ডেত আমেন। 

অমিদপ্তমেে কার্ ডািিী 

পর্ ডােক্রমি প্রমতটি ভূমি খমেে (Plot) রেকর্ ড প্রিেন ও রিৌজা ম্যাপ প্রস্তুত ও মুদ্রি। 

রদমশে প্রমতটি রিৌজা, র্ানা/উপমজিা, রজিা এিং সিগ্র রদমশে ম্যাপ প্রস্তুত ও মুদ্রি। 

আন্তঃউপমজিা এিং আন্তঃমজিা সীিানা মচমিতকেি এিং িাস্তিােমন রজিা প্রশাসনমক কামেগেী সহােতা প্রদান। 

আন্তজডামতক সীিানা রেখা মচমিতকেি, সীিানা স্ট্রীপ ম্যাপ প্রস্তুত ও মুদ্রি। 

মিমসএস প্রশাসন, পুমিশ, িন ও অন্যান্য কযার্াে এিং জুমর্মশোি সামভ ডমসে কি ডকতডামদে সামভ ড ও রসমেিমিন্ট প্রমশক্ষি প্রদান। 

 

 

 

 

 



সিটিজেন চার্ টার  

ক্রসিক 

নং 

সিবার নাি 

(অভ্যন্তরীণ সিবা) 

সিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িিয় 
প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র/আজবদন 

ফরি প্রাসিস্থান 

সিবামূল্য এবং 

পসরজ াধ পদ্ধসি 

(যসদ থাজক) 

 াখার নািিহ দাসয়ত্বপ্রাি 

কি টকিটার পদসব,রূি 

নম্বর,সেলা/উপজেলার সকাড, 

অসফসিয়াল সর্সলজফান ও ইজিইল 

উর্ধ্টিন কি টকিটার পদসব,রূি নম্বর 

সেলা/উপজেলার সকাড, অসফসিয়াল 

সর্সলজফান ও ইজিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

নাগসরক সিবা 

 ম্যাপ সবক্রয়  ১ সদন ২০ র্াকার স্ট্যাম্প িহ 

আজবদন 

সিৌোর নাি ও সে 

এল নং  

ভূসি সরকড ট ও েসরপ 

অসধদির  

কক্ষ নং-১০১ 

প্রসি সির্ ৫০০/- 

র্াকা নগদ (প্রাসি 

স কার রস জদর  

িাধ্যজি 

চােট অসফিার  (িীিানা১) 

রুি নং- 

 

পসরচালক (েসরপ) 

রুি নং-২১৯ 

উপ-পসরচালক (েসরপ) 

রুি নং-৩১৭ 

 

 অসভ্জযাগ ও প্রসিকার ক. ১ সদন (িরািসর 

শুনানী/ িাক্ষাৎ এর 

িাধ্যজি) 

খ. িদজন্তর িাধ্যজি 

৩ িিাহ 

সলসখি আজবদন বা 

অসভ্জযাগ এবং 

অসভ্জযাজগর/দাসবর 

িিথ টজন প্রািসিক  

কাগেপত্র 

সনধ টাসরি ফরি সনই। সবনা মূজল্য পসরচালকবৃন্দ  

(প্র ািন/েসরপ/ভূসি সরকড ট) 

ভূসি সরকড ট ও েসরপ অসধদির 

িহাপমেচািক রুি নং-২০২ 

পমেচািক (প্রশাসন) রুি নং-৩০১ 

পমেচািক (জমেপ) রুি নং-২১৯ 

পমেচািক (ভূমি রেকর্ ড) রুি নং-২০৩ 

 

প্রশাসন অনুমিভাগ 

 

প্রশাসন অমিশাখা 

১. কি ডকতডা/কি ডচােীমদে অিসে 

প্রদান, অিসে উত্তে ছুটি ও 

ছুটি নগদােন 

১৫ মদন ই-নমর্ে 

িাধ্যমি 

আমিদনপত্র, চাকুেী 

িমহ, এস,এস,মস 

সনদপমত্রে সতযামেত 

িমোকমপ না দািী পত্র, 

জাতীে পমেচে পমত্রে 

সতযামেত িমোকমপ 

মিমভন্ন রজান হমত 

প্রাপ্ত। 

- উচ্চিান সহকােী/অমিস সহকােী 

তর্া কমিউোে অপামেেে 

রুি নং-২০৯ 

 

িহাপমেচািক/পমেচািক (প্রশাসন)/ 

উপ-পমেচািক (প্রশাসন) 

২. কি ডকতডা/কি ডচােীমদে িদমি 

ও পদােন 

 ০৩ মদন ই-নমর্ে 

িাধ্যমি 

আমিদন পত্র ও প্রস্তাি মিমভন্ন রজান হমত 

প্রাপ্ত। 

- শাখাে নািসহ দামেত্বপ্রাপ্ত 

কি ডকতডাে পদিী ব্যিহাে কো হে। 

পত্রামদমত উর্দ্ডতন কি ডকতডাে পদমি, 

রেমিমিান নম্বে ই-রিইি নম্বে মদমে 

পত্র জামে কো হে। 

৩. কি ডকতডা/কি ডচােীমদে িমহঃ 

িাংিামদশ অমজডত ছুটি 

০৩ মদন ই-নমর্ে 

িাধ্যমি 

আমিদনপত্র, ছুটিে 

মনি ডামেত িেিসহ 

প্রস্তাি 

মিমভন্ন রজান হমত 

প্রাপ্ত। 

- শাখাে নািসহ দামেত্বপ্রাপ্ত 

কি ডকতডাে পদিী ব্যিহাে কো হে। 

পত্রামদমত উর্দ্ডতন কি ডকতডাে পদমি, 

রেমিমিান নম্বে ই-রিইি নম্বে মদমে 

পত্র জামে কো হে। 

৪. কি ডকতডা/কি ডচােীমদে 

পাসমপামে ডে অনাপমত্ত প্রদান 

০৩ মদন ই-নমর্ে 

িাধ্যমি 

আমিদনপত্র, ছুটিে 

মনি ডামেত িেিসহ 

প্রস্তাি 

মিমভন্ন রজান হমত 

প্রাপ্ত। 

- শাখাে নািসহ দামেত্বপ্রাপ্ত 

কি ডকতডাে পদিী ব্যিহাে কো হে। 

পত্রামদমত উর্দ্ডতন কি ডকতডাে পদমি, 

রেমিমিান নম্বে ই-রিইি নম্বে মদমে 

পত্র জামে কো হে। 



 

ক্রসিক 

নং 

সিবার নাি 

(অভ্যন্তরীণ সিবা) 

সিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িিয় 
প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র/আজবদন 

ফরি প্রাসিস্থান 

সিবামূল্য এবং 

পসরজ াধ পদ্ধসি 

(যসদ থাজক) 

 াখার নািিহ দাসয়ত্বপ্রাি 

কি টকিটার পদসব,রূি 

নম্বর,সেলা/উপজেলার সকাড, 

অসফসিয়াল সর্সলজফান ও ইজিইল 

উর্ধ্টিন কি টকিটার পদসব,রূি নম্বর 

সেলা/উপজেলার সকাড, অসফসিয়াল 

সর্সলজফান ও ইজিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫. কি ডকতডা/কি ডচােীমদে চাকুেী 

স্থােীকেমিে অনুিমত 

১০ মদন ই-নমর্ে 

িাধ্যমি 

আমিদনপত্র, ছুটিে 

মনি ডামেত িেিসহ 

প্রস্তাি 

মিমভন্ন রজান হমত 

প্রাপ্ত। 

- শাখাে নািসহ দামেত্বপ্রাপ্ত 

কি ডকতডাে পদিী ব্যিহাে কো হে। 

পত্রামদমত উর্দ্ডতন কি ডকতডাে পদমি, 

রেমিমিান নম্বে ই-রিইি নম্বে মদমে 

পত্র জামে কো হে। 

সংস্থাপন-২ শাখা 

৬. কি ডকতডা/কি ডচােীমদে 

োইিমেি/দক্ষতাসীিা 

অমতক্রি/মসমিকশন রগ্রর্ ও 

রিতন সিতা 

৩০ মদন ই-নমর্ে 

িাধ্যমি 

আমিদনপত্র, ছুটিে 

মনি ডামেত িেিসহ 

প্রস্তাি 

মিমভন্ন রজান হমত 

প্রাপ্ত। 

- শাখাে নািসহ দামেত্বপ্রাপ্ত 

কি ডকতডাে পদিী ব্যিহাে কো হে। 

পত্রামদমত উর্দ্ডতন কি ডকতডাে পদমি, 

রেমিমিান নম্বে ই-রিইি নম্বে মদমে 

পত্র জামে কো হে। 

মহসাি ও িামজে শাখা 

৭. কি ডকতডা/কি ডচােীমদে 

রপনশন 

০১ িাস হার্ ড 

নমর্ে িাধ্যমি  

আমিদনপত্র, ছুটিে 

মনি ডামেত িেিসহ 

প্রস্তাি 

মিমভন্ন রজান হমত 

প্রাপ্ত। 

- শাখাে নািসহ দামেত্বপ্রাপ্ত 

কি ডকতডাে পদিী ব্যিহাে কো হে। 

পত্রামদমত উর্দ্ডতন কি ডকতডাে পদমি, 

রেমিমিান নম্বে ই-রিইি নম্বে মদমে 

পত্র জামে কো হে। 

৮. কি ডকতডা/কি ডচােীমদে মিমশষ 

অনুদান/মর্ৌর্িীিা ও কল্যাি 

১৫ মদন হার্ ড নমর্ে 

িাধ্যমি  

আমিদনপত্র, ছুটিে 

মনি ডামেত িেিসহ 

প্রস্তাি 

মিমভন্ন রজান হমত 

প্রাপ্ত। 

- শাখাে নািসহ দামেত্বপ্রাপ্ত 

কি ডকতডাে পদিী ব্যিহাে কো হে। 

পত্রামদমত উর্দ্ডতন কি ডকতডাে পদমি, 

রেমিমিান নম্বে ই-রিইি নম্বে মদমে 

পত্র জামে কো হে। 

৯. কি ডকতডা/কি ডচােীমদে 

সািােি ভমিষ্য তহমিি  

০৭ মদন ই-নমর্ে 

িাধ্যমি 

আমিদনপত্র, ছুটিে 

মনি ডামেত িেিসহ 

প্রস্তাি 

মিমভন্ন রজান হমত 

প্রাপ্ত। 

- শাখাে নািসহ দামেত্বপ্রাপ্ত 

কি ডকতডাে পদিী ব্যিহাে কো হে। 

পত্রামদমত উর্দ্ডতন কি ডকতডাে পদমি, 

রেমিমিান নম্বে ই-রিইি নম্বে মদমে 

পত্র জামে কো হে। 

১০. রজান সমূমহ ত্রত্রিামসক 

িামজে িোি/মিভাজন 

১৫ জুিাই 

১৫ অমটািে 

১৫ জানুোমে 

১৫ িাচ ড 

ত্রত্রিামসক মভমত্তমত 

চামহদাপত্র 

মিমভন্ন রজান হমত 

প্রাপ্ত। 

- শাখাে নািসহ দামেত্বপ্রাপ্ত 

কি ডকতডাে পদিী ব্যিহাে কো হে। 

প্রশাসন অনুমিভাগ, 

পমেচািক (প্রশাসন) 

রুি নম্বে-৩০১, এ অমিদপ্তে। 

 

 



ক্রসিক 

নং 

সিবার নাি 

(অভ্যন্তরীণ সিবা) 

সিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িিয় 
প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র/আজবদন 

ফরি প্রাসিস্থান 

সিবামূল্য এবং 

পসরজ াধ পদ্ধসি 

(যসদ থাজক) 

 াখার নািিহ দাসয়ত্বপ্রাি 

কি টকিটার পদসব,রূি 

নম্বর,সেলা/উপজেলার সকাড, 

অসফসিয়াল সর্সলজফান ও ইজিইল 

উর্ধ্টিন কি টকিটার পদসব,রূি নম্বর 

সেলা/উপজেলার সকাড, অসফসিয়াল 

সর্সলজফান ও ইজিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জমেপ অনুমিভাগ 

১১. মর্মজোি পর্দ্মতমত ভূমি 

জমেপকেমিে িমক্ষয রিৌজাে 

মত্র-সীিানা মপিাে ও 

মজওমর্টিক মপিাে মনি ডামিে 

জন্য অর্ ড িোি। 

রজানাি রসমেিমিন্ট 

অমিস রর্মক পত্র 

প্রামপ্তে রপ্রমক্ষমত  

৭ (সাত) কি ড 

মদিমসে িমধ্য 

রজানাি রসমেিমিন্ট 

অমিস কর্তডক কি ডসূচী 

গ্রহমিে মিস্তামেত তথ্য 

(মজিা, উপমজিা, 

রিৌজাে নাি ও রজ, এি 

নম্বে এিং মপিামেে 

সংখ্যা উমেখপূি ডক 

চামহদা পত্র রপ্রেি। 

- - অভযন্তেীি জমেপ শাখা, সেকােী 

পমেচািক (জমেপ), রুি নং-৩১০ 

(৩ে তিা), রিানঃ ৯১০১৯৭৫ 

e-mail.sarkar.dlrs.gov.bd 
 

উপ-পমেচািক (জমেপ), রুি 

নং-৩১৭ (৩ে তিা),  

রিানঃ ৯১২৫৫৯৮ 

e-mail.dds@dlrs.gov.bd 
 

১২. মজওমর্টিক মপিামেে িান 

মনি ডমেে জন্য সামভ ড টিি গঠন। 

রজানাি রসমেিমিন্ট 

অমিস রর্মক পত্র 

প্রামপ্তে রপ্রমক্ষমত  

১০ (দশ) কি ড 

মদিমসে িমধ্য 

- - ঐ ঐ 

১৩. মজওমর্টিক মপিামেে িান 

মনি ডে। 

মজওমর্টিক 

মপিামেে রিাে 

সংখ্যাে উপে 

মনভ ডেশীি (প্রমতটি 

মজওমর্টিক সামভ ড 

টিি প্রমতমদন পমে 

রিাে ৩টি 

মজওমর্টিক 

মপিামেে িান মনি ডে 

কেমত পামে)। 

মজওমর্টিক সামভ ড টিি 

কর্তডক মজওমর্টিক 

মপিামেে িান মনি ডে 

সংক্রান্ত প্রমতমিদন 

রপ্রেি। 

- - ঐ ঐ 

 

 

 

 



ক্রসিক 

নং 

সিবার নাি 

(অভ্যন্তরীণ সিবা) 

সিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িিয় 
প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র/আজবদন 

ফরি প্রাসিস্থান 

সিবামূল্য এবং 

পসরজ াধ পদ্ধসি 

(যসদ থাজক) 

 াখার নািিহ দাসয়ত্বপ্রাি 

কি টকিটার পদসব,রূি 

নম্বর,সেলা/উপজেলার সকাড, 

অসফসিয়াল সর্সলজফান ও ইজিইল 

উর্ধ্টিন কি টকিটার পদসব,রূি নম্বর 

সেলা/উপজেলার সকাড, অসফসিয়াল 

সর্সলজফান ও ইজিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩. আন্তঃমজিা (আন্তঃমিভাগীে) 

সীিানা মনি ডােি। 

চামহদা পত্র প্রামপ্তে 

রপ্রমক্ষমত ৩ রর্মক  

৬ িামসে িমধ্য। 

আন্তঃমজিা সীিানা 

ত্রদর্ ড (৩-১০ 

মকঃমিঃ পর্ ডন্ত) এিং 

স্থানীে জনগি  ও 

রজিা 

প্রশাসনসমূমহে 

সামি ডক সহমর্ামগতা 

প্রামপ্তে মনশ্চেতা 

সামপমক্ষ)। 

রজিা প্রশাসকগি কর্তডক 

চামহদাপত্র রপ্রেি। 

- - অভযন্তেীি জমেপ শাখা, সেকােী 

পমেচািক (জমেপ), রুি নং-৩১০ 

(৩ে তিা), রিানঃ ৯১০১৯৭৫ 

e-mail.sarkar.dlrs.gov.bd 
 

উপ-পমেচািক (জমেপ), রুি 

নং-৩১৭ (৩ে তিা),  

রিানঃ ৯১২৫৫৯৮ 

e-mail.dds@dlrs.gov.bd 
 

১৪. আন্তঃমজিা সীিানা মনি ডােমিে 

জন্য সামভ ড টিি গঠন। 

রজিা প্রশাসকগি 

কর্তডক চামহদাপত্র 

এিং মিভাগীে 

কমিশনােগি কর্তডক 

আন্তঃ রজিা সীিানা 

মনি ডােমিে মভমত্ত 

(Basis) সম্বমিত 

মসর্দ্ান্ত প্রামপ্তে পে 

১০ (দশ) 

কি ডমদিমসে িমধ্য। 

রজিা প্রশাসকগি কর্তডক 

চামহদাপত্র এিং মিভাগীে 

কমিশনােগি কর্তডক 

আন্তঃমজিা সীিানা 

মনি ডােমিে মভমত্ত (Basis) 

সম্বমিত মসর্দ্ান্ত রপ্রেি। 

- - ঐ ঐ 

 

 

 



ক্রসিক 

নং 

সিবার নাি 

(অভ্যন্তরীণ সিবা) 

সিবা প্রদাজনর 

িজব টাচ্চ িিয় 
প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র/আজবদন 

ফরি প্রাসিস্থান 

সিবামূল্য এবং 

পসরজ াধ পদ্ধসি 

(যসদ থাজক) 

 াখার নািিহ দাসয়ত্বপ্রাি 

কি টকিটার পদসব,রূি 

নম্বর,সেলা/উপজেলার সকাড, 

অসফসিয়াল সর্সলজফান ও ইজিইল 

উর্ধ্টিন কি টকিটার পদসব,রূি নম্বর 

সেলা/উপজেলার সকাড, অসফসিয়াল 

সর্সলজফান ও ইজিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ভূমি রেকর্ ড অনুমিভাগ 

১৫. স্বত্বমিমপে অমনেি সংক্রান্ত 

অমভমর্াগ/রজানাি 

রসমেিমিন্ট অমিস কর্তডক 

রপ্রমেত জমেমপে প্রস্তাি 

মনষ্পমত্তকেি/ভূমি জমেপ 

আেমেে পূমি ড রজানাি 

রসমেিমিন্ট অমিসােগি 

কর্তডক রপ্রমেত রগমজে মিজ্ঞমপ্ত 

অনুমিাদন ও প্রকামশে জন্য 

প্রস্তাি ভূমি িন্ত্রিািে রপ্রেি/ 

রজানাি রসমেিমিন্ট 

অমিসােগমিে ভ্রিি মিিেিী 

অনুমিাদন 

০৭ (সাত) মদমনে 

িমধ্য। 

অমভমর্ামগে স্ব-পমক্ষ 

ভূমি িামিকানা প্রিামনে 

জন্য সংমিষ্ট কাগজপত্র। 

সংমিষ্ট  উপমজিা 

রসমেিমিন্ট অমিস। 

সেকাে কর্তডক 

মনি ডামেত মূমল্য। 

উপ-পমেচািক (মসঃঅপাঃ১/২) ভূমি 

রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তে রতজগাঁও, 

ঢাকা-১২০৮ 

রেমিমিান নং-৯১২৫৫৯৭ 

e-mail.ddsol@dlrs.gov.bd 

পমেচািক (ভূমি রেকর্ ড) 

ভূমি রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তে 

রেমিমিান নং-৮১৭০৪৮১ 

e-mail.dlr@gmail.com 
 

িহামপেচািক  

ভূমি রেকর্ ড ও জমেপ অমিদপ্তে 

রেমিমিান নং-৮১৭০৪৮১ 

e-mail.dg@dlrs.com 

১৬. রসমেিমিন্ট রপ্রস 

 খসিয়ান মূদ্রণ ও িরবরাহ 

(প্রসি লক্ষ খসিয়ান) 

২৫ কি টসদবি প্রজযােয নজহ। প্রজযােয নজহ। প্রজযােয নজহ।  সপ্রি অসফিার (সিজর্লজিন্ট সপ্রি) 

সিাবাইল নম্বর +৮৮-

০১৮৩৭৮৩২০৬৬ 

ইজিইল- po@dlrs.gov.bd 

পসরচালক  (সরকড ট) 

ভূসি সরকড ট ও েসরপ অসধদির 

 সিাবাইল নম্বর-+৮৮ -

০১৯১৫৬৪৬৩৫১ 

ইমেইল- dlr@dlrs.gov.bd 
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