গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
ভূমভ আীর বফার্ ড
২য় ১২তরা যকাময বফন (৮ভ তরা)
বগুনফামগচা, ঢাকা।
Email: landappealboard@gmail.com

www.lab.gov.bd
বফাপ্রদান প্রমতশ্রুমত (Citizen’s Charter)
১।

মভন  মবন

২।

রূকল্প (Vision) :

দক্ষ, স্বচ্ছ  জনফান্ধফ ভূমভ মফদযাধ মনষ্পমিকযণ।

অমবরক্ষ (Mission) :

দক্ষ, আধুমনক এফাং বেকই প্রযুমি ব্যফাদযয ভাধ্যদভ ভূমভ মফদযাধ মনষ্পমিকযণ এফাং ভূমভ
মফদযাধ াংক্রান্ত জনফান্ধফ বফা মনমিতকযণ।

প্রমতশ্রুমত বফামূঃ

২.১ নাগমযক বফাঃ
ক্রমভক
নাং:

বফায নাভ

বফা প্রদান
দ্ধমত

১
১।

২

৩
ননজুমর্ময়ার
বযমবমনউ
স্ট্যাদেয
ভাধ্যদভ

ভাভরায
ফাদী/মফফাদীগণদক
ড
আদদদয ার্টপাইর্
কম প্রদান

প্রদয়াজনীয়
কাগজত্র
এফাং প্রামিস্থান
৪
াখা২/৩/৪/৫ ভূমভ
আীর বফার্,ড
ঢাকা।

বফায মূল্য
এফাং মযদাধ
দ্ধমত
৫
১ভ াতায় ৪
োকা, যফতী
াতায় ২োকা
কদয বকাে ড মপ
জভা বনয়া য়।

বফা
প্রদাদনয
ভয়ীভা
৬
৩ মদদনয
ভদধ্য

দাময়ত্বপ্রাি কভডকতডা (নাভ, দফী,
বপান নম্বয  ইদভইর)
৭
জনাফ বক এভ আরী আমভ
াখা প্রধান-৩
বপানঃ ৪৮৩১৫৮৯৩
০১৭১২-২০৮৭২০
azam2072@gmail.com
জনাফ কামনজ ভরা
াখা প্রধান-৫
বপানঃ ৪৯৩৫৭৮৪৫
০১৫৫২৪৪০০৮১
জনাফ বানা আপদযাজা
াখা প্রধান-৪
afrozjamalpur77@gm
ail.com
বপানঃ ৫৮৩১০৭৩৬
০১৭১৬৩০৪৩৬৩
জনাফ ভদনায়াযা বফগভ
াখা প্রধান-২
monowaralab1969@g
mail.com

২২২২২৬৮৮৮
০১৭৬০৭১৭১১৯
২।

শুনানীয
তামযখ
বনার্ট
বযমজষ্ট্রাদয মরমফদ্ধ কদয প্রদান, শুনানী
বফা
প্রাথীদদযদক
বযমজষ্ট্রায
অফমতকযণ

াখা২/৩/৪/৫ ভূমভ
আীর বফার্,ড
ঢাকা।

মফনামূদল্য

৫ মদদনয
ভদধ্য
-ঐ-

২.২ প্রামতষ্ঠামনক বফা
ক্রমভক
নাং:
১
১।

বফায নাভ

বফা প্রদান দ্ধমত

প্রদয়াজনীয়
কাগজত্র এফাং
প্রামিস্থান
২
৩
৪
আীর/মযমবন একক  ফুরদফাদর্ ডয ভাভরায নমথ 
/মযমবউ
চূড়ান্ত আদদ/যায় তদন্ত প্রমতদফদন,
ভাভরায মফচায
মনম্ন আদারত
ভূমভ আীর
মনষ্পমি 
াংমিষ্ট কর দক্ষয বফার্,ড মফবাগীয়
আদদ প্রদান
মনকে র্াকদমাদগ
কমভনাদযয
বপ্রযণ 
কাম ডারয়, বজরা
দয়ফাইদে প্রকা
প্রাদকয
কাম ডারয়,
কাযী
কমভনায (ভূমভ)
এয কাম ডারয়

বফায মূল্য
এফাং মযদাধ
দ্ধমত
৫
মফনামূদল্য

বফা
প্রদাদনয
ভয়ীভা
৬
৫ মদদনয
ভদধ্য

দাময়ত্বপ্রাি কভডকতডা (নাভ, দফী,
বপান নম্বয  ইদভইর)
৭
জনাফ বক এভ আরী আমভ
াখা প্রধান-৩
বপানঃ ৪৮৩১৫৮৯৩
০১৭১২-২০৮৭২০
azam2072@gmail.com

জনাফ কামনজ ভরা
াখা প্রধান-৫
বপানঃ ৪৯৩৫৭৮৪৫
০১৫৫২৪৪০০৮১
জনাফ বানা আপদযাজা
াখা প্রধান-৪
afrozjamalpur77@gm
ail.com
বপানঃ ৫৮৩১০৭৩৬
০১৭১৬৩০৪৩৬৩
জনাফ ভদনায়াযা বফগভ
াখা প্রধান-২
monowaralab1969@g
mail.com

২২২২২৬৮৮৮
০১৭৬০৭১৭১১৯
২।

৩।

দদনমিন
ভাভরায
তামরকা
(কজমরস্ট্)
প্রকা
আইন
াংদাধন 
যকায প্রদি
মফলদয় ভতাভত
প্রদান।

দদনমিন ভাভরায
বযমজস্ট্ায,
দয়ফাইে, ইবভইর, এএভএ

ভূমভ আীর
বফার্,ড ঢাকা

খড়া প্রস্তুতকযণ ,
ভতাভত আফান,
বা আফান

ভতাভদতয খড়া
প্রস্তুতকযণ 
ভন্ত্রণারদয় বপ্রযণ

মফনামূদল্য

প্রমত
কভডমদফ
-ঐ-

মফনামূদল্য

চামত
ভদত

মচফ,
ভূমভ আীর বফার্ ড
বপানঃ ৪৮৩১৫০৭৯

২.৩ আবযন্তযীণ বফা
ক্রমভক
বফায নাভ
নাং:
১
১।

বফা প্রদান
দ্ধমত

২

৩
মনধ ডামযত
ছুর্ট অমপ
মফমধভারা বভাতাদফক আদদ,
ভূমভ আীর বফাদর্ ডয অগ্রায়নত্র
কভডকতডা

কভডচাযীগদণয ছুর্ট
ভঞ্জুয

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং
প্রামিস্থান
৪
১) মনধ ডামযত ছদক আদফদন
২) মাফযক্ষণ/মাফ াখায
প্রতযয়নত্র, মচমকৎাজমনত
কাযদণ
ছুর্টয
বক্ষদত্র
মচমকৎদকয নদ।
৩। ১ভ ফাদযয বক্ষদত্র
চাকমযদত বমাগদানত্র এফাং
বলফাদযয
জন্য
ছুর্ট
ভঞ্জুযত্র।
৪। মনয়ন্ত্রণকাযী কর্তডদক্ষয
সুাময।

বফায মূল্য
এফাং মযদাধ
দ্ধমত
৫
মফনামূদল্য

বফা
প্রদাদনয
ভয়ীভা
৬
৭মদন

দাময়ত্বপ্রাি কভডকতডা (নাভ,
দফী, বপান নম্বয  ইদভইর)
৭
জনাফ আমভনুয যভান খান
াখা প্রধান (কাযী মচফ)
াখা-১ (প্রান)
বপানঃ ৪৮৩১৬৯৪২
০১৫৫২৩৩০৬৩২
khanamin67@gm
ail.com

মচফ,
ভূমভ আীর বফার্ ড
বপানঃ ৪৮৩১৫০৭৯
২।

৩।

৪।

\

ভূমভ আীর বফাদর্ ডয
কভডচাযীগদণয চাকুযী
স্থায়ীকযণ,
োইভদের,
মদরকনদগ্রর্,
মজমএপ
অমগ্রভ
উদিারন,
বফতন
মনধ ডাযণ,
বনন
ভঞ্জুময,
মফদদ ভ্রভণ ইতযামদ
বস্ট্নাযী ভারাভার
যফযা

অমপ
আদদ,
অগ্রায়নত্র

গাড়ী যফযা

অমপ
আদদ

ভূমভ আীর বফার্ ড

মফনামূদল্য

৭ মদন

-ঐ-

অমপ
আদদ

১।
কভডকতডা
কর্তডক
মফনামূদল্য
মযকুইমজন
২।পূদফ ড
যফযাকৃত
ভারাভাদরয খযদচয মফফযণী।
কভডকতডা কর্তডক মযকুইমজন
১) প্রামনক
কাদজ
মফনামূদল্য
২) ব্যমিগত
কাদজ ামবড
চাজড

২৪ ঘন্টা

-ঐ-

২৪ ঘন্টা

-ঐ-

৪) আনায (দফা গ্রীতায) কাদছ আভাদদয (দফা প্রদানকাযীয) প্রতযাা:
ক্রমভক
১
২
৩
৪
৫

প্রমতশ্রুমত/ কামিত বফা প্রামিয রদক্ষয কযণীয়
স্বয়াংম্পূণ ড আদফদন জভা প্রদান
মথামথ প্রমক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় মপ মযদাধ
প্রদমাজয বক্ষদত্র বভাফাইর বভদজ/ইদভইদরয মনদদ ডনা অনুযণ কযা
াক্ষাদতয জন্য ধাম ড তামযদখ মনধ ডামযত ভদয়য পূদফ ডই উমস্থত থাকা
অনাফশ্যক বপান /তদমফয না কযা

