প্লট বরাদ্দের নীতিমালা
১। “আগে আসগে আগে পাগেন” ভিভিগে এেং প্লট খাভে থাকা সাগপগে গ্রাহকেণ োগের
পছগের প্লট েুভকং ভেগে পারগেন।
২। একাভিক েযক্তি য ৌথ নাগে প্লট েুভকং ভেগে পারগেন।
৩। যকাম্পানীর ভনিাভরে
ধ
ফরগে ২ কভপ ছভে, যিাটার আইভি কাগিধর ফগটাকভপ ও কাঠা
প্রভে ১০,০০০/- (েশ হাজার) টাকা েুভকং োভনসহ গ্রাহকগক প্লগটর জনয আগেেন করগে
হগে। ভ ভন নভেনী হগেন োর ২ কভপ ছভে ও যিাটার আইভি/জন্ম ভনেন্ধগনর ফগটাকভপ
প্রোন করগে হগে।
৪। প্লগটর েূেয যকাম্পানীর ভনিাভরে
ধ
“মূলয িাতলকা” অনু াযী ভনিাভরে
ধ
হগে। যকাম্পানী
য যকান সেয “মূলয িাতলকা” পভরেেধগনর অভিকার সংরেণ কগর। ভনিাভরে
ধ
েূগেয প্লট
েুভকং হওযার পর িভেষ্যগে যকাম্পানী উি প্লগটর েূগেয যকান পভরেেধন করগে না।
৫। এককােীন েূেয পভরশাগির যেগে সম্পূণ ধ টাকা পভরগশাি করার পর যকাম্পানী ১
োগসর েগিয সাফকেো যরক্তজগেশন কগর ভেগেন, েগে এেেসংক্রান্ত সকে প্রকার খরচ
যক্রোগক েহন করগে হগে।
৬। ভকক্তির যেগে েুভকং এর সাগথ সেগোট
ধ
েূগেযর ২০% িাউনগপগেন্ট পভরগশাি করগে
হগে। অেভশষ্ট টাকা চুক্তি অনু াযী সগোচ্চ
ধ ৯৬ োগসর ভকক্তিগে পভরগশাি ােয ।
৭। ভকক্তির টাকা প্রভে ইংগরক্তজ োগসর ১০ োভরগখর েগিয গ্রাহকগক পভরগশাি করগে হগে।
অনযথায ভকক্তির উপর ৫% (শেকরা ৫ টাকা) চাজধ প্রগ াজয হগে।
৮। এককােীন েূেয পভরগশাগির যেগে সম্পূণ ধ টাকা পভরগশাি করার পর এেং ভকক্তির
যেগে ২০% িাউনগপগেন্ট ও নূযনেে ৩ (ভেন) টট ভকক্তি পভরগশাি কগর ৩০০/-(ভেন শে)
টাকার নন-জুভিভশযাে স্ট্যাগম্প আগেেনকারীর সাগথ যকাম্পাভনর চুক্তিনাো সম্পন্ন হগে।
৯। ২য পে সকে যপগেন্ট োেৃিূ ভে যিগিেপার এন্ড প্রপাটটধ জ ভেিঃ এর অনুকূগে
নেে/যচক /ভিভি/যপ-অিধার/েযাংক ড্রাফট এর োিযগে ১ে পগের ভনকট পভরগশাি
কভরগেন।
১০। ভকক্তি পভরগশাগির জনয ২য পে যচক প্রোন কভরগে উি যচক েযাংক কেৃক
ধ
প্রেযাখযাে হইগে যচগক উভিভখে টাকা এেং সাভিধস চাজধ ২০০০/- (েুই হাজার) টাকা ৭
ভেগনর েগিয ১ে পেগক পভরগশাি কভরগে হইগে।
১১। ভকক্তির অথ ধপভরগশাগির যেগে ৯০ ভেন প ন্ত
ধ অপভরগশাভিে টাকার উপর ৫% হাগর
ভেেম্ব ভফ প্রোন সাগপগে ভকক্তি পভরগশাি করা াইগে। ৯০ ভেগনর েগিয ভকক্তির টাকা
পভরগশাগি েযথ হইগে
ধ
যস যেগে ১ে পে যনাটটগশর োিযগে েরাদ্দকৃে প্লট োভেে কভরগে
পাভরগেন।

১২। ২য পে োর প্লগটর োভেকানা পভরেেধন কভরগে পাভরগেন । রগির সম্পভকধে যকউ
ো স্বােী/স্ত্রী হইগে কাঠা প্রভে ১০,০০০/- (েশ হাজার) টাকা অনযথায কাঠা প্রভে ২০,০০০/(ভেশ হাজার) টাকা োভেকানা পভরেেধন ভফ োেে ২য পে ১ে পেগক প্রোন কভরগেন ।
১৩। েফভসগে েভণেধ সম্পভি / প্লট োটট িরাটকােীন সেগয প্রকল্প উন্নযন ভফ ২য পে
১ে পেগক প্রোন কভরগেন।
১৪। প্লট যরক্তজভে ও ট্রান্সফাগরর জনয েভেগের স্ট্যাম্প ভিউটট, যরক্তজগেশন ভফ, যেইন
টযাক্স , িযাট িকুগেগন্টশন চাজধসহ আনুষ্ভিক খরচ ২য পে েহন কভরগেন।
১৫। প্রকগল্পর পাভন, েযাস, ভেেুযৎ ইেযাভে সরেরাহ সংভিষ্ট সংস্থাসেূগহর সহগ াভেোয ১ে
পে েযেস্থা কভরগেন। এেেসংক্রান্ত ােেীয খরচ ২য পেগক েহন কভরগে হইগে।
উগিখয, প্রকগল্পর খরচ অনু াযী ো ভনিারণ
ধ করা হইগে।
১৬। প্লগটর পভরোণ েৃক্তি ো কেভের জনয েূেয সেন্বয করা হগে।
১৭। য গকান িরগনর ভনোগণর
ধ
জনয ২য পে অথো য গকান অনুগোভেে
যিগিেপার/অনয যকান ৩য পেগক ভনগযাগের যেগে ২য পেগক ১ে পগের কাস্ট্োর
সাভিধস ভেিাে হইগে অনুেভে গ্রহণ কভরগে হইগে এেং যসজনয ১ে পগের োভযত্বপ্রাপ্ত
কেকেধ
ধ ার ভনকট ২য পেগক স্থাপনা সম্পভকধে সকে অনুেভেপে োহার/োহাগের ভনকট
রভেে েরাদ্দপে, সকে প্রকার ভরভসট, েখে সংক্রান্ত সনেপে, যরক্তজিঃ সনে, পরীভেে
প্লযান ো অনয প্রগযাজনীয কােজপে উপস্থাপন কভরগেন।
১৮। ২য পে েখে স্বত্ব োভেকানা পাওযার পর উি প্লগটর চেু ভেধ গক সীোনা যেওযাে
স্থাপন কভরগে পাভরগেন ।
১৯। ২য পে োর জভেগে য যকান স্থাপনা তেরীর যেগে সরকারী কেৃপ
ধ গের ভনযে
নীভেোো, প্রগজক্ট পভরচােনায েটঠে কেৃপ
ধ ে ও ১ে পে ভনিাভরে
ধ
প্রগজক্ট নীভেোো
অনুসরণ কভরগে োিয থাভকগেন এেং এ সংক্রান্ত যকান রূপ ভনযে িগির োয-োভযত্ব ২য
পগের উপর েেধাইগে।
২০। ২য পে যকানরূপ অসাোক্তজক, এোকার জনেগণর স্বাথভেগরািী
ধ
ো সম্মানহাভনকর
কা কোপ
ধ
ো প্রচারণা চাোইগে পাভরগেন না।
২১। ২য পগের নাগে েরাদ্দকৃে ভনভেধ ষ্ট প্লটটট যকেেোে েসোগসর উগদ্দগশযই ২য পেগক
েযেহার কভরগে হইগে।
২২। ২য পে প্রগজগক্টর যসৌে ধ ও পভরগেশ রোর জনয োর জভে ও আশপাশ পভরষ্কার
রাভখগেন য ন জনস্বাস্থয ঝু ুঁ ভকর সম্মুখীন না হয।
২৩। প্রগজক্ট হিান্তগরর পূগে ধ ১ে পে এই প্রগজক্ট সু ষ্ঠুভাবে পভরচােনা, সটঠক ভনরাপিা
ভেিান, রেণাগেেণ, সকগের সািারণ সুভেিাভে ভনক্তিেকরণ ইেযাভের েগেয একটট
“এডতমতনদ্দেটটভ উইং" েঠন কভরগেন াহারা প্রগজক্ট কেৃপ
ধ ে ভহগসগে ভেগেভচে
হইগেন। প্রগজক্ট কেৃপ
ধ গের প্রভেভনভি এেং সকে প্লট োভেকেণসহ সেোয সভেভে

নীভেোো অনুসাগর একটট প্লট োভেক কেযাণ সভেভে েটঠে হইগে এেং এই সভেভে ১ে
পগের এিভেভনগেটটি উইং এর সগি ভেভেেিাগে পভরচােনা কাগজ অংশগ্রহণ কভরগে।
২৪। ১ে পে ২য পেগক প্লট হিান্তগরর সেয ২য পে প্রকগল্পর কেযাণ েহভেগের
অনুকূগে কাঠা প্রভে ৫,০০০/=( পাুঁচ হাজার টাকা )োে প্রোন কভরগেন াহা প্রকল্প কেৃক
ধ
েটঠে সেোয সভেভেগে হিান্তর করা হইগে।
২৫। ২য পে েুভকং পরেেী প্লগটর ভকক্তি প্রোগন অসেথ ধঅথো প্লটটট োভেে কভরগে ১ে
পে ২য পগের প্লট এর যোট েূগেযর ১০% টাকা সাভিধস চাজধ এেং িকুগেগন্টশন োেে
কেধন কভরযা ২য পগের সেুেয জোকৃে টাকা ১ে পে ভকক্তিগে ২য পেগক প্রোন
কভরগেন ।
২৬। প্রাকৃভেক েুগ াে,
ধ রাজননভেক অভস্থরো, সরকাভর ভসিান্ত, ভনযন্ত্রণ েভহধিূে ো অনয
যকান কারগণ প্রকগল্পর উন্নযন ও হিান্তর ভেেভম্বে হইগে ১ে পে ২য পগের সভহে
আগোচনা কভরযা উি েযাপাগর সেগঝাোকগল্প সোিাগনর ভসিান্ত গ্রহণ কভরগেন।
২৭। ভে যকান কারগণ সরকার প্রকগল্পর জভেসহ অনযানয জভে অভিগ্রহণ কগরন োহা
হইগে ১ে পে োযী থাভকগে।
উগিখয, ২য পগের প্রগেয টাকা প্রভেষ্ঠাগনর ভনযে অনু াযী ১ে পে
পেগক যফরে প্রোন কভরগেন।

থা থিাগে ২য

২৮। প্রকগল্পর স্বাগথ ধঅথো অভনো ধকারণেশে প্রকগল্পর ভিজাইন, যে-আউগটর য গকান
প্রকার পভরেেধন, পভরেিন,
ধ সংগ াজন ও ভেগযাজন কভরোর েেো ১ে পে সংরেণ
কভরগেন।
২৯। উি চুক্তিনাো সম্পােগনর জনয ২য পে ১ে পেগক ১০০০/- এএক হাজার টাকা
প্রোন কভরগেন।
৩০। গ্রাহগকর সাগথ যকাম্পাভন কেৃপ
ধ ে প্রেি চুক্তিনাোর অিীগন ােেীয শেধােেী এেং
পেদ্বগযর পারস্পভরক োযোভযত্ব গ্রাহগকর অেেধোগন োুঁর নভেনীর যেগেও সেিাগে
প্রগ াজয হগে।

