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খ) যসিার িাধল া 

ক্রম যসিা নাম যসিারাধপ্তর প মায় (অধিদপ্তর/আঞ্চধল ) 

০১ নিবন্ধি (Registration) য ৌথ মূলিন য াম্পাধন ও ফাম মসমূরের 

পধরদপ্তর এর সকল কার্ যালয়ে 

০২ নরটার্ য ফাইনলিং (Returns Filing) য ৌথ মূলিন য াম্পাধন ও ফাম মসমূরের 

পধরদপ্তর এর সকল কার্ যালয়ে 

০৩ নিবনন্ধত ককাম্পানিসমূয়ের নরটার্ য:- 

 ১. বানষ যক নরটার্ য 

 ২. পনরচালক পনরবতযি সিংক্রান্ত নরটার্ য 

 ৩. ককাম্পানির কেোর বরাদ্দকরর্ নরটার্ য 

 ৪. অনুয় ানিত মূলধি বৃনির নরটার্ য 

 ৫. কেোরমূল্য রূপান্তর সিংক্রান্ত নরটার্ য 

 ৬. ককাম্পানির  ট যয়েজ নিবন্ধি 

 ৭. কেোর েস্তান্তর সিংক্রান্ত নরটার্ য 

 ৮. িা  পনরবতযি সিংক্রান্ত নরটার্ য 

 ৯. সিংঘ স্মারক ও সিংঘনবনধ সিংয়োধি সিংক্রান্ত নরটার্ য 

 ১০. অনফস ঠিকািা পনরবতযি সিংক্রান্ত নরটার্ য  

 

অিংেীিানর ফায় যর িানখলকৃত নরটার্ যসমূে:- 

 ১. অাংশীদাধর দধলল পুিে যঠর্ নরটার্ য 

 ২. অাংশীদাধর চুধি িাধিল রণ নরটার্ য 

 

কসাসাইটির িানখলকৃত নরটার্ যসমূে:- 

 ১. িাধষ ম  নরটার্ য 

 ২. িা  পনরবতযি সিংক্রান্ত নরটার্ য 

 ৩. সিংঘ স্মারক ও সিংঘনবনধ সিংয়োধি সিংক্রান্ত নরটার্ য 

 ৪. অনফস ঠিকািা পনরবতযি সিংক্রান্ত নরটার্ য 

 

নবয়িেী ককাম্পানির নরটার্ যসমূে:- 

 ১. িাধষ ম  নরটার্ য 

 ২. িা  পনরবতযি সিংক্রান্ত নরটার্ য 

 ৩. সিংঘ স্মারক ও সিংঘনবনধ সিংয়োধি সিংক্রান্ত নরটার্ য 

 ৪. অনফস ঠিকািা পনরবতযি সিংক্রান্ত নরটার্ য 

 

বানর্জয সিংেঠয়ির িানখকৃত নরটার্ যসমূে:- 

 ১. িাধষ ম  নরটার্ য 

 ২. পনরচালক পনরবতযি সিংক্রান্ত নরটার্ য 

৩. িা  পনরবতযি সিংক্রান্ত নরটার্ য 

য ৌথ মূলিন য াম্পাধন ও ফাম মসমূরের 

পধরদপ্তর এর সকল কার্ যালয়ে 



 ৪. সিংঘ স্মারক ও সিংঘনবনধ সিংয়োধি সিংক্রান্ত নরটার্ য 

 ৫. অনফস ঠিকািা পনরবতযি সিংক্রান্ত নরটার্ য 

 

০৪ প্রতযানেত অনুনলনপ প্রিাি (Issuance of certified 

copies) 

য ৌথ মূলিন য াম্পাধন ও ফাম মসমূরের 

পধরদপ্তর এর সকল কার্ যালয়ে 

০৫ উইনডিং আপ (Winding up) য ৌথ মূলিন য াম্পাধন ও ফাম মসমূরের 

পধরদপ্তর এর সকল কার্ যালয়ে 

০৬ স্ট্রাক অফ (Struck off) য ৌথ মূলিন য াম্পাধন ও ফাম মসমূরের 

পধরদপ্তর এর সকল কার্ যালয়ে 

 

২। যসিা যরাফাইল 

 ) সেধজ্ রর্ যসিার নাম: ইরল ট্রধন  মট মরেজ্ সাটি মধফর ট (e-Mortgage Certificate) 

খ) যসিাটি সেধজ্ ররণর য ৌধি িা 

িিমমারন িছরর রায় ১০,০০০ মট মরেজ্ সাটি মধফর ট ইস্যয  রা েরয় থার । জুন, ২০২০ ইাং প মন্ত ধনিধিি ১ লি ৭৫ োজ্াররর অধি  

য াম্পাধনর জ্ন্য মট মরেজ্ সাটি মধফর ট দ্রুিির সমরয় রাধপ্ত এ টি গুরুত্বপূণ ম ধিষয়  ারণ মট মরেজ্ সাটি মধফর ট রাধপ্ত সারপরি ব্াাং  ও 

ব্াাং  িনের্ভ যি আধথ ম  রধিষ্ঠানগুরলা য াম্পাধনগুরলার  ঋরণর টা া রদান  রর থার । স্যিরাাং  ি দ্রুি মট মরেজ্ সাটি মধফর ট ইস্যয 

 রা েরি, িি দ্রুি য াম্পাধনগুরলা টা া গ্রেণ  রর ধিধনরয়াে  ররি পাররি  া যদরশর অথ মননধি  রবৃধিরি অিদান রাখরি। িিমমারন 

১২ টি িারপ ৬ জ্ন  ম ম িমা- ম মচারীর সম্পৃিিায় ৯-১২ ধদরন মট মরেজ্ সাটি মধফর ট ইস্যয  রা েরে  ার ফরল ব্িসাধয়  ধিধনরয়াে 

েধি শ্লথ েয়। িাছাড়া, মট মরেজ্ সাটি মধফর ট যসিাটি গ্রেন  রার জ্ন্য গ্রাে র  ৩-৪ িার অধফস ধভধজ্ট  ররি েয়। এমিািস্থায়, 

ইরল ট্রধন  মট মরেজ্ সাটি মধফর ট ইস্যয ররনর মাধ্যরম ৭ টি িারপ ৪ জ্ন জ্নিরলর সাংধশ্লষ্টিায় ৫-৬ ধদরন মট মরেজ্ সাটি মধফর ট যসিা 

রদান  রা সম্ভি েরি এিাং গ্রাে  ঘরর িরসই যসিাটি গ্রেন  ররি পাররি। 

ে) যসিারাধপ্তর যমৌধল  িথ্যাধদ 

 ধিষয় িথ্যাধদ 

১ যসিা রদান ারী অধফস য ৌথ মূলিন য াম্পাধন ও ফাম মসমূরের পধরদপ্তর (RJSC) 

২ যসিার সাংধিপ্ত ধিিরণ মট মরেজ্ সাটি মধফর ট ইস্যয রর্ 

৩ িাধষ ম  যসিা গ্রেণ ারীর সাংখ্যা রায় দশ োজ্ার 

৪ যসিারাধপ্তর শিমািধল ১। অনলাইরন ফরম পূরণ ও দাধখল 

২। মট মরেজ্ দধলল দাধখল 

৩। ররয়াজ্নীয় যসিা ধফস জ্মাদান 



৫ দাধয়ত্বরাপ্ত  ম ম িমা ও  ম মচারী ১। যেপুটি যরধজ্স্ট্রার, ২। সে ারী যরধজ্স্ট্রার, ৩। এক্সাধমনার অি 

এ াউন্টস/ইন্সরপক্টর, ৪। ইউধেএ, ৫। এলধেএ, ও ৬।অধফস 

সোয়  

৬ যসিারাধপ্তর সময় ৯-১২ ধদন 

৭ যসিা রাধপ্তরি ররয়াজ্নীয়  ােজ্পত্র ১। ধিধি যমািারি  ফরম 

২। মট মরেজ্ দধলল 

৮ যসিারাধপ্তর জ্ন্য খরচ  মট মরেরজ্র ধিপরীরি গৃধেি অরথ মর পধরমারণর উপর ধনভমরশীল। 

৯ যসিারাধপ্তর জ্ন্য  ািায়ারির সাংখ্যা ৩-৪ িার 

১০ সাংধশ্লষ্ট আইন/ধিধি/নীধিমালার িাধল া য াম্পাধন আইন, ১৯৯৪ এর িারা ১৫৯, ১৬৭, ৩১৯, ও ৩৯১ 

 

ঘ) ধিদ্যমান যসিা-পিধি ধিরশ্লষণ  

 

যসিা রদারনর িাপ  া মক্রম রধি িারপর সময় 

(ধদন/ঘন্টা/ধমধনট) 

সম্পৃি ব্ধিিে ম (পদধি) 

িাপ-১ অনলাইরন আরিদন দাধখল  আরিদন ারী 

িাপ-২ মট মরেজ্ দধললসে  াউন্টারর জ্মাদান  ইউধেএ 

িাপ-৩ দাধখলকৃি আরিদরনর োে ম ধপ সাংধিষ্ট যেস্ক 

অধফসাররর ধন ট যররণ 

১ ধদন ইউধেএ 

 

িাপ-৪ সাংধশ্লষ্ট যেস্ক অধফসার দাধখলকৃি ফরম ও দধলরলর িথ্য 

পরীিা  রর সঠি িা রাধপ্ত সারপরি মট মরেজ্ ধনিিরনর 

জ্ন্য রস্তাি যররণ। অসম্পূণ ম/ত্রুটিপূণ ম আরিদরন আপধি 

রদান। 

৩ ধদন এক্সাধমনার/ইন্সরপক্টর 

(DO)
1 

িাপ-৫ যেস্ক অধফসার  র্তম  যরধরি রস্তাি  াচাই রণ এিাং 

সঠি িা রাধপ্ত সারপরি মট মরেজ্ ধনিিরনর জ্ন্য 

স্যপাধরশ যররণ। 

১ ধদন সে ারী ধনিি  

িাপ-৬ সে ারী ধনিি   র্তম  স্যপাধরশ অনু ায়ী দাধখলকৃি 

মট মরেজ্ আরিদন সঠি িা রাধপ্ত সারপরি মট মরেজ্ 

ধনিিন রদান। 

১ ধদন উপ-ধনিি  

িাপ-৭ ধনিধিি মট মরেজ্ ফরম ও দধলল সাংধশ্লষ্ট যেস্ক 

অধফসাররর ধন ট যররণ 

২-৩ ঘন্টা অধফস সোয়  

িাপ-৮ ইরল ট্রধন  ফররমরট মট মরেজ্ সাটিধফর ট 

রস্তুি রন এিাং োে ম ধপ সাটি মধফর ট ধরন্ট 

১ ধদন এক্সাধমনার/ইন্সরপক্টর (DO) 

িাপ-৯ ধরন্টকৃি মট মরেজ্ সাটি মধফর রট ম্যানুয়াল ধসল রদান ১ ধদন অধফস সোয়  

 
1 DO েরে সাংধশ্লষ্ট Dealing Officer  ারা মূলি দপ্তররর এক্সাধমনার অি এ াউন্টস/ইন্সরপক্টর। 



িাপ-১০ ধসলকৃি মট মরেজ্ সাটি মধফর রট যেস্ক অধফসার  র্তম  

রাথধম  স্বাির রদান ও ইস্যয ররনর জ্ন্য সে ারী 

ধনিির র ধন ট কপ্ররর্ 

১ ধদন এক্সাধমনার/ইন্সরপক্টর (DO) 

িাপ-১১ মট মরেজ্ সাটি মধফর ট স্বাির ও ধিিরণ শাখায় যররণ ২-৩ ঘন্টা সে ারী ধনিি  

িাপ-১২  যরধজ্স্ট্রারর এধন্ট রন ও যসিা গ্রধেিার  

কপ্ররর্  

১ধদন এলধেএ 

 

 

ঙ) ধিদ্যমান পিধির ররসস ম্যাপ (Process Map)  

 

 



চ) ধিদ্যমান সমস্যা সমািারন  যাটােধরধভধি  রস্তািনা: 

 

ধিদ্যমান সমস্যা সমস্যার িণ মনা সমািারনর রস্তািনা 

অররয়াজ্নীয় িাপ ধিদ্যমান রধক্রয়ায় ১২ টি িারপ যসিাটি রদান 

 রা েয়  ার ফরল যসিা রদারন সময়রিপনসে 

দপ্তরর  ারজ্র চাপ বৃধি পায়। 

যসিা রদারনর সারথ সম্পৃি অররয়াজ্নীয় 

িাপসমূে িাদ ধদরয় য াধি  প মারয় ধনরয় 

আসা। রস্তাধিি পিধিরি যসিা রদান  রা 

সম্ভি েরল ধিদ্যমান রধক্রয়ার ১২ টি িাপর  

৭ টি িারপ যসিা রদান সম্ভি েরি। 

অধিধরি জ্নিরলর সম্পিৃিা যসিা রদারনর সারথ সম্পৃিনয় এমন জ্নিলও  

ধিদ্যমান রধক্রয়ায় অন্তমভুি ররয়রছ  ারদর 

সম্পমিিা ছাড়াও যসিাটি রদান  রা সম্ভি েরি 

পারর। িিমমারন ৬ জ্ন  ম ম িমা- ম মচাধরর 

মাধ্যরম যসিাটি রদান  রা েরে। 

যসিা রদারনর সারথ সম্পৃিনয় এমন 

 ম ম িমা- ম মচাধররদর সম্পৃিিা িাদ ধদরয় 

যসিা রদান  রা। রস্তাধিি পিধিরি যসিা 

রদান  রা সম্ভি েরল ধিদ্যমান রধক্রয়ার ৬ 

জ্ন জ্নিরলর পধরিরিম ৪ জ্ন  ম ম িমা-

 ম মচাধরর মাধ্যরম যসিাটি রদান  রা েরি। 

সময় সারপি দাধখলকৃি মট মরেজ্ ধনিিন ৫-৬  ম ম ধদিরসর 

মরধ্য সম্পন্ন েরলও মট মরেজ্ সাটি মধফর ট ইস্যয 

 রার জ্ন্য ৪-৫  ম মধদিস সময় ব্য় েয়।  

দাধখলকৃি মট মরেজ্ ধনিিরনর ধদনই 

ইরল ট্রধন  স্বািরযুি মট মরেজ্ সাটি মধফর ট 

(e-Mortgage Certificate) 

রদারনর মাধ্যরম যসিা দ্রুিির েরি। 

অররয়াজ্নীয়  ািায়াি মট মরেজ্ ধনিিরনর ধিদ্যমান পিধিটি ধেধজ্টাল 

েওয়ার ঘরর িরস দাধখলকৃি আরদিরনর 

েধিধিধি জ্ানা সম্ভি। ফরল মট মরেজ্ ধনিিরনর 

ধিষয়টি আরিদন ারী ঘরর িরস জ্ানরি পারর। 

ধ ন্তু মট মরেজ্ সাটি মধফর ট রদারনর যিরত্র 

 রয় টি ম্যানুয়াল িাপ ধিদ্যমান থা ায় যসিা 

গ্রধেিা যসিা গ্রধেিা আরিদরনর েধিধিধি 

জ্ানরি পারর না। ফরল এ াধি  িার অধফরস 

 ািায়াি  ররি েয়।  

দাধখলকৃি মট মরেজ্ ধনিিরনর ধদনই 

ইরল ট্রধন  স্বািরযুি মট মরেজ্ সাটি মধফর ট 

(e-Mortgage Certificate) 

গ্রাের র ই-যমইরল রদারনর ফরল যসিা 

গ্রধেিার  অধফস ধভধজ্ট  ররি েরি না। 

 

 

 

 

 

 



ছ)  তুলনামূল  ধিরশ্লষণ (ধিদ্যমান ও রস্তাধিি পিধির িাপধভধি  তুলনা): 

 

ধিদ্যমান ররসস 

ম্যারপর িাপ 

ধিদ্যমান িারপর িণ মনা  রস্তাধিি ররসস 

ম্যারপর িাপ 

রস্তাধিি িারপর িণ মনা 

িাপ-১ অনলাইরন আরিদন দাধখল িাপ-১ অনলাইরন আরিদন দাধখল 

িাপ-২ মট মরেজ্ দধললসে  াউন্টারর জ্মাদান িাপ-২ মট মরেজ্ দধললসে  াউন্টারর জ্মাদান 

িাপ-৩ দাধখলকৃি আরিদরনর োে ম ধপ সাংধিষ্ট যেস্ক 

অধফসাররর ধন ট যররণ 

িাপ-৩ দাধখলকৃি আরিদরনর োে ম ধপ সাংধিষ্ট যেস্ক 

অধফসাররর ধন ট যররণ 

িাপ-৪ সাংধশ্লষ্ট যেস্ক অধফসার দাধখলকৃি ফরম ও দধলরলর 

িথ্য পরীিা  রর সঠি িা রাধপ্ত সারপরি মট মরেজ্ 

ধনিিরনর জ্ন্য রস্তাি যররণ। অসম্পূণ ম/ত্রুটিপূণ ম 

আরিদরন আপধি রদান। 

িাপ-৪ সাংধশ্লষ্ট যেস্ক অধফসার দাধখলকৃি ফরম ও 

দধলরলর িথ্য পরীিা  রর সঠি িা রাধপ্ত 

সারপরি মট মরেজ্ ধনিিরনর জ্ন্য রস্তাি যররণ। 

অসম্পূণ ম/ত্রুটিপূণ ম আরিদরন আপধি রদান। 

িাপ-৫ যেস্ক অধফসার  র্তম  যরধরি রস্তাি  াচাই রণ 

এিাং সঠি িা রাধপ্ত সারপরি মট মরেজ্ ধনিিরনর 

জ্ন্য স্যপাধরশ যররণ। 

িাপ-৫ যেস্ক অধফসার  র্তম  যরধরি রস্তাি 

 াচাই রণ এিাং সঠি িা রাধপ্ত সারপরি 

মট মরেজ্ ধনিিরনর জ্ন্য স্যপাধরশ যররণ। 

িাপ-৬ সে ারী ধনিি   র্তম  স্যপাধরশ অনু ায়ী 

দাধখলকৃি মট মরেজ্ আরিদন সঠি িা রাধপ্ত 

সারপরি মট মরেজ্ ধনিিন রদান। 

িাপ-৬ সে ারী ধনিি   র্তম  স্যপাধরশ অনু ায়ী 

দাধখলকৃি মট মরেজ্ আরিদন সঠি িা রাধপ্ত 

সারপরি মট মরেজ্ ধনিিন রদান। 

িাপ-৭ ধনিধিি মট মরেজ্ ফরম ও দধলল সাংধশ্লষ্ট যেস্ক 

অধফসাররর ধন ট যররণ 

িাপ-৭ সাংধশ্লষ্ট সে ারী ধনিি   র্তম  মট মরেজ্ 

সাটি মধফর রট ইরল ট্রধন  স্বাির রদান যসিা 

গ্রধেিার ই-যমইরল e-Mortgage 

Certificate যররণ। 

িাপ-৮ ইরল ট্রধন  ফররমরট মট মরেজ্ সাটিধফর ট 

রস্তুি রন এিাং োে ম ধপ সাটি মধফর ট ধরন্ট 

িাপ-৮ ররয়াজ্ন যনই 

িাপ-৯ ধরন্টকৃি মট মরেজ্ সাটি মধফর রট ম্যানুয়াল ধসল 

রদান 

িাপ-৯ ররয়াজ্ন যনই 

িাপ-১০ ধসলকৃি মট মরেজ্ সাটি মধফর রট যেস্ক অধফসার 

 র্তম  রাথধম  স্বাির রদান ও ইস্যয রকর্র 

জ্ন্য সে ারী ধনিির র ধন ট যররর্ 

িাপ-১০ ররয়াজ্ন যনই 

িাপ-১১ মট মরেজ্ সাটি মধফর ট স্বাির ও ধিিরণ শাখায় 

যররণ 

িাপ-১১ ররয়াজ্ন যনই 

িাপ-১২  যরধজ্স্ট্রারর এধন্ট রন ও যসিা 

গ্রধেিার  কপ্ররর্  

িাপ-১২ ররয়াজ্ন যনই 

 

 

 

 

 

 



জ্) রস্তাধিি ররসস ম্যাপ 

 

 

৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারর ধিদ্যমান ও রস্তাধিি পিধির তুলনা 

 

 ধিদ্যমান পিধি রস্তাধিি পিধি 

সময় (ধদন/ঘন্টা) ৯-১২ ধদন ৫-৬ ধদন 

খরচ (নােধর  ও অধফরসর)   

 ািায়াি ৩-৪ িার ১ িার 

িাপ ১২ টি ৭ টি 

জ্নিল ৬ জ্ন ৪ জ্ন 

দাধখলীয়  ােজ্পত্র ১। অনলাইরন ফরম পূরণ ও দাধখল 

২। মট মরেজ্ দধলল দাধখল 

১। অনলাইরন ফরম পূরণ ও দাধখল 

২। মট মরেজ্ দধলল দাধখল 

 



 

যলখধচত্র:   

 
 
 

৫। ককাি ধরয়ির এবিং কতসিংখ্যক কেকয়োল্ডার/য়বনিনফনসোনর কসবাটি গ্রেি কয়র থায়ক?- ব্ািংক,আনথ যক প্রনতষ্ঠাি ও নিবনন্ধত 

ককাম্পানি এবিং প্রাে িে োজার কসবা গ্রেীতা কসবাটি গ্রেি কয়র থায়ক ।  

৬। িাস্তিায়ন 

  ক) িাস্তিায়রনর সময়ািি  ম মপধর ল্পনা  

 া মক্রম আেে কসয়ে অয়টা িয়ে নিয়স জানু 

পাইলট (প্রয়র্াজয কেয়ে) শুরু ও স ানি       

 নিপনরষি নবোয়ে বাস্তবােি প্রনতয়বিি 

কপ্ররয়র্র তানরখসমূে 

      

পুয়রা অনধয়েয়ে বাস্তবােি শুরুর তানরখ       

পুররা অধিরিরত্র িাস্তিায়ন মূল্যায়ন 

রধিরিদন যররণ 

      

 

  খ) িাস্তিায়রনর জ্ন্য ব্ধয়ি অরথ মর পধরমার্ঃ ধনজ্স্ব আইটি টীরমর সোয়িায় িাস্তিাধয়ি  

  ে) িাস্তিায়রন চযারলঞ্জসমূেঃ আইটি ধসরেম উন্নয়ন,জ্নিরলর সমস্যা, রচার এিাং সরচিনিা তৈ্রী । 
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বিদ্যমান পদ্ধবি
প্রস্তাবিি পদ্ধবি



  ঘ) চযারলঞ্জ যমা ারিলায় গৃেীি ব্িস্থাধদ:পধরপত্র জ্াধর ,আইটি টিরমর মাধ্যরম ধসরেম উন্নয়ন ও সরচিনিা িাড়ারনার উরেরে 

যে রোল্ডার সভা আরয়াজ্ন ।   

  ঙ) সর াধর আরদশ জ্াধরর িাধরখঃ ২৪/১২/২০২০ইিং 

  ৭. রচারর গৃেীি ব্িস্থাধদঃওরয়িসাইরট ও েনমাধ্যরম পধরপত্র রচার ।   

যট সই ররণ গৃেীি ব্িস্থাধদঃ সর াধর আরদশ ও পধরপত্র জ্াধরর মাধ্যরম যসিাটি সম্পর ম ওরয়িসাইট ও েনমাধ্যরমর মাধ্যরম 

সরচিনিা বৃৃ্ধি ও ধনজ্স্ব আইটি টিযমর মাধ্যরম ধসরেম ঊন্নয়ন ও সাংরিন ।   

 

 


