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উ ম চচাস হ
1। িম অিফস চ ের িমর টােন নােম গণ নানী ক চা ।
 বা বায়ন এলাকাঃ িকেশারগ উপেজলা িম অিফস, নীলফামারী।
 সম া সাধারণ িম মািলকগণ জিম-জমার কাগজপ েঝ না। অেনকেক জিম-জমা িনেয় িবিভ ভােব
হয়রািনর িশকারও হেত হয়। ােমর সাধারণ িম মািলকগেণর িম িবষয়ক ান না থাকায় অেনেক
তােদর জিম-জমা ভাগ দখলেক সবিক মেন কেরন ে র কাগজ প ক আেছ িকনা তার কান েয়াজন
মেন কেরনা। তােত কের িক িক িম মািলকরা জিম-জমার সম ায় পেড়। ফেল িবিভ অিফেস অিফেস
রেত থােক। সেবাপির সাধারণ িম মািলকেদর িম িবষেয় ান না থাকায় পেদ পেদ হয়রািনর িশকার
হেত হয়।
 সমাধানঃ
1. িমর টােন গণ নানী ক চা র মা েম িত রিববার ও ধবার র ০২.০০ ঘ কা থেক
িবকাল ০৪.০০ ঘ কা পয িম মািলকেদর িবিভ সম ার কথা েন সমাধােনর পথ ও পরামশ
দােনর ফেল জিম-জমা িবেরাধসহ িম মািলকরা হয়রািন িশকার থেক
হেয়েছ। ফেল
সাধারণ িম মািলকেদর মােঝ িম িবষয়ক ান ি সহ হয়রািন রাধ হেয়েছ। সবসাধারেণর
মে নামজাির, িম উ য়ন করসহ িবিভ িবষেয় ান ি হে । সাধারণ িম মািলকরা জিমজমা িবষেয় হে সেচতন।
2. িনিদ সময়, িনিদ িদন ও িনিদ ােন গণ নানী কে
িম মািলকরা জিম-জমার িবিভ
সম া ও সমাধােনর িবষেয় পরামশ পাে । হয়রািন রাধসহ অ সমেয় িম মািলকরা সমাধােনর
পথ েজ পেয়েছ। ফেল সময়, অথ, স ক পরামশ, সম ার সমাধান তগিতেত হে ।
3. গণ নানী ক চা র আেগ িম মািলকরা উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িম
অিফস, ইউিনয়ন িম অিফসসহ িবিভ অিফেস অিফেস জিম-জমার সম া িনেয় িদেনর পর িদন
রেত থাকেতা। এর ফেল অিফস েলােত জনগেণর ত সবা িদেত যমন াঘাত ঘটেতা,
অ িদেক িম মািলকেদর সময়, অথ ন হওয়াসহ িবিভ হয়রািনর িশকার হেতা।
4. িম মািলকরা িদেনর পর িদন জিম িনেয় িবিভ সম ার স ুিখন হেলও সমাধােনর স ক পথ বা
স ক পরামশ না পাওয়ায় মামলা মাক মাসহ িবিভ ভােব হয়রািনর িশকার হেতা। গণ নানী
ক চা র ফেল জিম িবষেয় িবিভ সম ার কথা িম মািলকরা বলেত পারেছ। িনিদ সময়,
িনিদ িদন ও িনিদ ােন িম িবষেয় সম ার স ক পথ, স ক পরামশসহ ত সবা পাে ।
এর ফেল জিম িবেরাধ িদন িদন কেম যাে । িম মািলকরা হে সেচতন। নামজাির, িম উ য়ন
কর, িস েজন চাটারসহ িবিভ সবা পাে ত। িম মািলকেদর ত সবা দােন গণ নানী
ক অ ণী িম রাখেছ।
 সম ার সমাধােনর মে উ াবন িক িছলঃ জণগেনর হয়রািনসহ অথ ও সময় অপচয় এবং
সমেয় সবা
দান।
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2।
সমেয় ত সবা দান।
 বা বায়ন এলাকাঃ উপেজলা িম অিফস, বা রবান সদর, বা রবান।
 সম া িক িছলঃ গম পাহাড়ী এলাকা হওয়া র রা র সাধারণ জনগেণর িম সং া তমন কান
অিভ তা না থাকায় িমর তে র জ দালােলর শরনাপ হেতা।
 িকভােব সম া র সমাধান করা হেয়েছঃ সাধারণ জনগেণর িম সং া ত
সমেয়র মে পাওয়ার
জ িম অিফেসর সামেন হ ড াপন করা হেয়েছ।
 সম ার সমাধােনর মে উ াবন িক িছলঃ দালাল করণ এবং
সমেয় সবা দান।
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3। িডিজটাল িম ব াপনা।
 বা বায়ন এলাকাঃ উপেজলা িম অিফস, বিরশাল সদর, বিরশাল।
 সম াঃ জনসাধারেণর কাংিখত চািহদা অ যািয় অিফেসর নামজারী কস নিথ, খাসজিমর বে াব কস
নিথ, ১৫০ ও ১৪৩ ধারার িবিবধ কস নিথ, জিমর িহসাব িববরণী (Statment ) নিথ, সা িফেকট
মাক মার নিথ, অিপত স ি মাক মার নিথ ও আর ও আর রিজ ারস হ িব া আকাের
সংরি ত না থাকায় নিথ/ রিজ ারস হ িবন হওয়া, হািরেয় যাওয়াসহ সময়মত নিথ ে পাওয়া যত
না িবধায় জনগেণর কাংিখত চািহদা অ যািয় ত ািদ সরবরাহ করা যত না।
 স া র সমাধানঃ এ অিফেসর কমকতা ও কমচারীেদর সম েয় িবিভ ধরেণর অরি ত এেলােমেলা নিথ/
রিজ াস হ নিথর িমক অ সাের বৎসর অ যািয় আলাদা বাি ল কের িব
আকাের সাজােনা। এবং
িডিজটাল নামজারী স
বক িডিজটাল রকড সংর ণ।
 উ াবনঃ রাতন নিথ ও রিজ ারস হ িমক অ যািয় এবং বৎসর ওয়ারী িব
আকাের রকড
সংর ণ করার ফেল
সমেয় জনগেণর চািহদা অ যািয় ত ািদ সরবরাহ হে ।
 বতমান উ াবেনর েবর অব াঃ েবর নিথস হ এেলােমেলাভােব অরি ত থাকায় িবন হেতা । এছাড়া
ন নিথ হািরেয় যাওয়ার স াবনা বিশ িছল এবং চািহত ত ািদ সরবরাহ করেত িবল হেতা।
এমনিক অেনক ে ত সরবরাহ করা স ব হেতা না । ফেল জনগেণর ভাগািমত হেতা ।
 জনগেণর সবা দােন এ র িমকাঃ রকড িব
থাকার কারেণ জনগেণর চািহদা অ যািয় ব ত
নিথ ও রকডস হ দশণসহ ত দােন
ন িমকা রাখেছ।
 িশ নীয়ঃ িব া রকড ম ও িডিজটাল রকড সংর ণ জনসাধারণেক আমতিরকতার সােথ উ ম
সবা দান করা স ব।
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4। সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালেয় সবা ক াপন ( সবা ছাউিন)।
 বা বায়ন এলাকাঃ সহকারী কিমশনার ( িম), বায়ালমারী এর কাযালয়, ফিরদ র।
 সম াঃ সবা ক না থাকায় জনগণ অিফেসর চারপােশ রােফরা করত এেত জনগেনর ভাগািম হত।
কান কােজর জ কাথায় কার কােছ যেত হেব এ স েক কান ধারণা িছল না।
 িকভােব সম া সমাধান করা হেয়েছ ◌ঃ সবা ক াপেনর মা েম সম া সমাধান করা হেয়েছ।
 সম ার সমাধােন উ াবনঃ সবা কে জনগণেক িনেয় একসােথ বেস গাল টিবল বঠক করা হে । গাল
টিবল বঠেক জনগণেক িবিভ ফরম রণ ও জিম জমা সং াম পরামশ দান করা হে ।

 বতমান উ াবেনর েবর অব াঃ বতমান উ াবেনর েব জনগণ এ অিফেস বসার ান না পেয় চারপােশ
রােফরা করত। দালােলর সহেযািগতা িনত সবা পাওয়ার জ । ফেল সবা পেত জনেভাগাি র ি হত।
 জনগেণর সবা দােন িকভােব এ িমকা রাখেছঃ জনগেণর সবা দােনর লে
সবা ক
জনগণ
িকভােব নামপ ন করেত হয়, িকভােব খাস জিম বে াব দয়া হয় এবং জিমর িম উ য়ন কর
পিরেশােধর িবষেয় িবস ািরত পরামশ দান করা হে । এছাড়া হাল রকড সংেশাধেনর িবষেয়ও
জনগণেক অবিহত করা হে ।
 িশ ানীয়ঃ এ উ াবেনর মা েম জনগণ এ অিফেসর িনকট হেত জিমজমার িবিভ িবষেয় িশ ালাভ
করেছন। িত স ােহ একবার জনগণেক িনেয় গণ নানীর মা েম জিমজমার িবিভ িবষেয় িব ািরত
আেলাচনা করা হয়।
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5।




েপয় পািনয় জেলর ব া ও িত স ােহর সামবার গণ নানী।
বা বায়ন এলাকাঃ সহকারী কিমশনার ( িম), সালথা এর কাযালয়, ফিরদ র।
সম াঃ সবা হীতা
াথ জনগেনর েপয় খাবার পািনর ব া িছল না ও গন নাণী িছল না।
সম া র সমাধানঃ ানীয় NGO অিফস থেক আেসিনক
িফ ার য় কের আেসিনক
খাবার
পািনর ব া করা হেয়েছ ও জনগেনর িম সং াম সম া িত সামবার শানা হে এবং সবা
হীতােদরেক পরামশ দওয়া হে ।

 সম া সমাধােনর উ াবনঃ জিম সং া াপাের গণ নানীনর মা েম সম া সমাধান করা।
 বতমান উ াবেনর েবর অব া িক িছলঃ জনগন িম সং াম
পাের সম া কাথাও বলেত পারেতা
না।
 জনগেনর সবা দােন িকভােব এ িমকা রাখেছঃ িম সবা ছাতার মা েম জনগন সম া সবা কে
কাশ করেত পারেছ এবং সােথ সােথ সমাধান করেত পারেছ।

 িশ ণীয়ঃ এই উ াবন েত িশ ণীয় িবষয় হে
িম সবা ছাতায় জনগন হয়রািনর ীকার হেত ি
পাে এবং সবা হেনর সােথ সােথ আেসিনক
পািন পান কের আেসিনক নামক রাগ থেক িনেজেক
রাখেত পারেছ। ফেল সরকাির দ ের জনবা ব সবা াি র িন য়তার ি হেয়েছ।
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6। রকড ম সি তকরণ ও নিথ ব াপনা।
 বা বায়ন এলাকাঃ উপেজলা িম অিফস, বািনয়াচং, হিবগ ।
 সম া কী িছলঃ েব রকড েম নিথ এেলােমেলাভােব ও অেগাছােলাভােব িছেলা। মেঝেত ও
আলমারীেত প আকাের রাখা হেতা। ফেল সহেজ নিথ ঁেজ পাওয়া যত না।
 িকভােব সম া র সমাধান করা হেয়েছঃ বছর/সন ওয়ারী নিথস হ মা সাের ১০০ কের বাে ল করা
হেয়েছ। িত বাি েলর উপের মা যায়ী াগ লাগােনা হেয়েছ। স অ যায়ী সািরব ভােব তােক সািজেয়
রাখা হেয়েছ এবং যা কর তােকও অ পভােব াগ লাগােনা হেয়েছ।
 সম া সমাধােনর মে উ াবন কী িছেলাঃ বছর/সন ওয়ারী ১০০ কের নিথর মা সাের বাে ল করা
হেয়েছ এবং বাে ল ও র ােকর গােয়ও অ পভােব াগ লাগােনা হেয়েছ।
 বতমান উ াবেনর আেগ েবর অব া কী িছেলাঃ েব এেলােমেলাভােব াগিবহীন অব ায় নিথস হ
মেঝেত চেটর ব ায় ভের প আকাের রাখা হেতা।যার ফেল কান নিথ জেত গেল একািধক ব া েল
েল এক এক কের নিথ জেত হেতা, এেত র সময় য় হেতা। অেনক সময় িদেনর পর িদন লেগ
যেতা।
 জনগেণর সবা দােন কীভােব এ
িমকা রাখেছঃ সি তভােব ও মা যায়ীভােব রকড েম নিথ
ব াপনা ও সংর েণর ফেল কম সমেয় িবিভ েয়াজেন যমন িরিভঊ/ আপীল/ িরিভশন মামলায়
তলব ত নিথ সহেজই ঁেজ পাওয়া যাে ।ফেল ততম সমেয় জনগণ সবা পাে । িদেনর পর িদন নিথর
জ রেত হে না।
 উ াবন েত কী িশ ণীয় রেয়েছঃ সি তভােব ও মা যায়ী নিথ ব াপনার ফেল ততম সমেয় নিথ
ঁেজ পাওয়া যাে । এেত অযথা সময় ন হে না।
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7। ই-পচা।
 বা বায়ন এলাকা : জলা শাসেকর কাযালয়, যেশার।
 িশেরানাম: ঘের ঘের ই-পচা ডিলভারী।
 সম া িক িছল : েব জনগণেক র রা থেক জলা শাসেকর কাযালেয় এেস পচার আেবদন দািখল করেত
হেতা । আবার পরবত েত পচা ডিলভারী িনেত জলা শাসেকর কাযালয় এ আসেত হত। মা েষর খরচ ও
ভাগাি েত পড়েত হত।
 িকভােব সম ার সমাধান করা হেয়েছ: নাগিরকরা যােত ঘের বেসই ইউিনয়ন িডিজটাল স ােরর মা েম তােদর
াথ ত পচা ডিলভাির পেত পাের স িবষেয় জলা শাসক ি গত উে ােগ ‘ঘের ঘের ই-পচা ডিলভারী' নােম
এক উে াগ হন কেরন।
 সম া সমাধােনর মে উ াবন: ‘ঘের ঘের ই-পচা ডিলভাির' নামক এক উে াগ হণ করা হেয়েছ। এর মা েম
নাগিরকরা ঘের বেসই ইউিনয়ন িডিজটাল স ােরর মা েম তােদর াথ ত পচা ডিলভাির পাে । বতমান জলা
শাসক জিমর পরচা ডিলভারীেত জনগেনর িবিভ অ িবধার কথা িচ া কের ‘ঘের ঘের ই-পচা ডিলভারী’ নামক
এক উে াগ হন কেরন। জনগণ
ইউিনয়ন িডিজটাল স ার এর মা েম কাি ত পচার আেবদন করেত
পারেবন সরকাির িফ সহ নামমা ে । উ ইউিডিস’র উে া া যেশার ওেয়ব পাটাল এর নাগিরক আেবদন
অপশন
বহার কের জলা ই- সবার মা েম কাি ত পচা আেবদন দািখল কেরন এবং িতনিদন পর জলা ই- সবা
কে এেস পরচা ডিলভারী িনেয় জনগণেক সরবরাহ কের থােকন। এেত কের জনগেণর অথ ও সময় সা য় হে ।
 বতমান উ াবেনর েবর অব া িক িছল: েব জনগনেক র রা থেক জলা শাসেকর কাযালেয় এেস পচার
আেবদন দািখল করেত হেতা । জলা রকড ম থেক হােত লখা পচা সরবরাহ করা হেতা। নরায় আবার পচা
ডিলভারী িনেত নাগিরকেদর জলা শােসরক কাযালয় এ আসেত হত । মা েষর খরচ ও ভাগাি েত পড়েত হত।
 জনগেণর সবা দােন িকভােব এ িমকা রাখেছ: ত
ি উ য়েনর ফল মা েষর দারেগাড়ায় পৗঁেছেছ।
মা ষ এখন সময় ও অথ সা েয়র পাশপািশ ভাগাি ছাড়াই িবিভ ধরেনর ত
ি সবা হন করেত পারেছ।
এেত মা েষর জীবনযা া যমন সহজতর হেয়েছ তমিন সবা দােনর ে সরকাির বসরকাির িত ােনর তা
ও জবাবিদিহতাও বেড়েছ। মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা ঘািষত িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণর অংশ িহেসেব
জনগেণর দারেগাড়ায় ত
ি সবা পৗঁেছ িদেত দেশর থম জলা িহেসেব যেশার জলায় ইউিনয়ন ত
সবােক ও জলা ই- সবা ক চা হয়। জলা ই- সবা ক চা হবার পর থেক জনসাধারণ ই- সবা ক হেত
সনাতন প িতর পিরবেত িডিজটাল প িতেত সবা হণ করেত পারেছন। জিমর পচার নকল তালাসহ িবিভ
ধরেনর আেবদন করেত পারেছন। এ ছাড়া আেবদনকারী দািখল ত আেবদেনর সবেশষ পিরি িত স েক জানেত
পারেছন। িবেশষ কের জলা শাসেকর কাযালেয় ই- সবা ক চা হবার পর জিমর পচার নকেলর জ মা ষেক
এখন আর রকড েম যেত হয় না। ইউিনয়ন ত সবা ক থেক এখন জিমর পরচার নকেলর আেবদন দািখল ও
িনধািরত সমেয়র মে তা হন করেত পারেছন। ত
ি র উ য়েন সবা পাওয়া অেনক সহজতর হেয়েছ। এর
ফেল তােদর মত অেনক সাধারণ মা ষ অেনক উপ ত হে । ত
ি র াপক উ য়ন ঘটায় জনসাধারণেক সবা
দােনর ে সময় ৮০ থেক ৯০ শতাংশ াস পেয়েছ । পাশাপািশ মা েষর খরচ ও ভাগাি কেমেছ।
 উ াবন েত িক িশ ণীয় রেয়েছ: "Service at Doorsteps” বা জনগেণর দারেগাড়ায় সবা পৗঁেছ দয়ার
এক উ ল মাইলফলক হেত পাের এ । ইউিনয়ন পযােয় অনলাইেনর মা েম সরকারী সবা াি েত একিদেক যমন
সবা হীতার সময়, অথ ও ভাগাি কমেছ অ িদেক সরকােরর সবা দান ি য়া তথাকিথত দালাল নীর
ভাব
হে । সরকােরর তা ও জবাবিদিহতা িত েত জনগেণর িনকট িতভাত হে কট েপ।
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8। অিফস অেটােমশন িসে েমর মা েম িম ব াপনা আ িনকায়ন।
 বা বায়ন এলাকা : উপেজলা িম অিফস, যেশার সদর, যেশার
 সম া িক িছল : উপেজলা ও ইউিনয়ন িম অিফেস আগমনকারী সাধারণ জনগেণর এক বড় অংশই
লত নামজারী ও জমাখািরজ, িমসেকস, খাস ও অিপত স ি সং া আেবদন জমাদান, িম উ য়ন কর
দান ইত ািদ িবষয়ক সবা গহণ করেত আেসন । এ ে নানা রকম হয়রািন ও ভাগাি র িশকার হওয়া
ছাড়াও িনধািরত সমেয়র মে তােদর সবা দান অেনক সময়ই িনি ত করা যায় না- কবল মা
িনিদ এক কস ডায়রী বা উপ
রিজ ার না থাকার কারেণ। যেহ িনয়মমািফক হােত িলেখ
রিজ ার সংর ণ ও হালনাগাদ করা সবসময় স ব হয় না, তাই কান নিথ কার কােছ কতিদন যাবত
আটকা পেড় আেছ স জানা ব হ হেয় পেড়। পাশাপািশ হােত লখার ফেল যথাযথভােব সব ত
সি েবশ ও স কতা বজায় রাখা অস ব হেয় পেড়।
 িকভােব সম ার সমাধান করা হেয়েছ: অিফস অেটােমশন িসে ম নােম এক সফটওয় ার িনমাণ করা
হেয়েছ, য নামজারী, িমসেকস, খাস ও অিপত স ি , িডিসআর েল সরকারী অথ আদায়, রকড ম
ব াপনা, এমনিক অিফস ও জনবল িত িবষয় ব াপনার মেতা িবষয় িল সহেজ য়ংি য়ভােব ও
িন ল উপােয় করেত স ম ড াশেবােড র মা েম িত িবষয় ও কােজর েয়াজনীয় ত এবং
সারসংে প এক নজের দখা যায়, ফেল শতভাগ জবাবিদিহতা িন ত হয়। উদাহরণ িহেসেব বলা যায়
নামজারীর ে আেবদনকারীগণ িনধািরত ওেয়বসাইট এর মা েম (http://jessore.gov.bd)
ঘের বেস বা িনকট ইউিডিসেত িগেয় যমন অনলাইেন আেবদন করেত পারেছন, তমিন ইউিনয়ন িম
অিফস বা উপেজলা িম অিফেস িগেয় হাডকিপেতও আেগর মেতাই আেবদন করেত পারেছন। স ে
অিফস সংি িনধািরত কমচারী ঐ আেবদন সং া যাবতীয় ত বিণত অেটােমশন িসে েম এি
করেছন এবং এ সহকার কিমশনার ( িম) এর াথিমক া র থেক
কের চাড়া আেদশ বা িন ি
পয িত কাজ য়ংি য়ভােব নানা ধাপ ও চক পেয় অিত ম কের স
হে । এেত একিদেক
যমন কাজ িন ল হে , অপরিদেক সংি
িত রিজ ার য়ংি য়ভােব তরী ও হালনাগাদ হে ।
বাড়িত িবধা িহেসেব রেয়েছ-আেবদন িন ি র িত ধােপ আেবদনকারীগেণর েঠােফােন য়ংি য়
েদ বাতা বা এসএমএস রণ; ফেল তােদর পে জানা স ব হে -আেবদন কার কােছ কী অব ায়
রেয়েছ। েঠােফান থেক এসএমএস পা েয়ও আেবদেনর অব া অ স ান করা যাে । সবেচেয় বড় কথা,
আেবদন সং া যাবতীয় িবষেয়র সােথ আগত বা ল খিতয়ান এবং ািবত বা ন ন িজত খিতয়ান িল
িচরিদেনর জ
াউড িসে েম সংরি ত হেয় থাকেছ। এেত কের রকড িবন হওয়া বা হািরেয় যাওয়ার
কান ভয় থাকেছ না। য কউ চাইেল অনলাইন ডাটােবজ থেক তার িনজ খিতয়ান র স কতা যাচাই
কের িনেত পারেছন ব সহেজ এবং স ণ িবনা ে ।
 সম া সমাধােনর মে উ াবন: সম া সমাধােন ল উ াবন িছল-এক গেপােযাগী, কাযকর এবং
বা বস ত িসে ম বা সফটওয় ার িনমাণ করা, য এ যাবত ম ণালয় থেক
কের িবিভ
ি
পযােয় সমেয় সমেয় করার চ করা হেয়েছ। তেব নানা ধরেনর উে াগ হীত হেলও এর আগ পয এ
ধরেণর শতভাগ কাযকর ও অত া নিক বিধা স িলত সফটওয় ার এক ও িনিমত হয়িন।
তাই নয়, এ
িসে েমর কাযকিরতা এবং বহার উপেযািগতার কারেণ এ উ াবেনর মা এক বছেরর মে
বাংলােদেশর ৩০ র বিশ উপেজলা িম অিফেস চা হেয়েছ, যা সীিমত সা ও উপকরেণর বহার কের
বসরকারী উে ােগ িম ব াপনা আ িনকায়েনর এক অনব ঘটনা এবং বাংলােদশর ইিতহােস এর
আেগ কখেনা ঘেটিন।
 বতমান উ াবেনর েবর অব া িক িছল: বতমােন উ াবেনর েব চিলত প িতেত নামজারীসহ অ া
কায ম স
করা হেতা এবং তখন কান কােনা নামজারীর ে ৪ থেক ৬ মাস পয সময় লাগেতা-
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এমন নিজরও রেয়েছ। লত রিজ ার তরী ও সংর ণ প িত আ িনক না হওয়ায় এবং কাযকর কান
নজরদারী বা মিনটিরং ব া না থাকায় এ ধরেণর ঘটনা ায়শই ঘটেতা।
 জনগেণর সবা দােন িকভােব এ
িমকা রাখেছ: জনগণ আেবদন করার পর স
হীত হেল
তাৎ িনকভােবই এক এসএমএস বাতা তারা পাে ন, সখােন আেবদন ন র, তািরখ, নানীর তািরখ,
ািকং ন র, েয়াজেনর যাগােযাগ করার জ ওেয়বসাইট ও হটলাইন ন বর ইত ািদ থাকেছ। এেত কের
সাধারণ মা েষর মেন সরকারী দ র ও া সবা স েক ইিতবাচক ধারণা তরী হে । তাছাড়া সবা
াি র িত ধােপ আেবদেনর অব া স িকত হালনাগাদ ত
াি েত তােদর হয়রািন এবং েভাগ
কমেছ। আর বতমােন সবা দান প িতেতও এেসেছ আ ল পিরবতন। আেগের চেয় অেনক কম সমেয় ত
ও িন ল উপােয় িনধািরত সবা দান করা যাে ।
 উ াবন েত িক িশ ণীয় রেয়েছ:
1. সিদ া ও আ িরকতা থাকেল সব িক ই স ব। িম ব াপনা সং া য িবষয় িল আ িনকায়ন
করা হেয়েছ এবং বতমােন আেরা য সব িবষয় িনমাণাধীন রেয়েছ, স িলর াপাের িম
ম ণালয়সহ নানা সরকারী দ র এমনিক অেনক িবেদশী দাতা সং াও দীঘিদন ধের কাজ কের
আসেছ, যিদও স সেবর কান ই আজ পয সফলভােব আেলার খ দেখিন।
2. সমেবত বা সমবায়িভি ক য়াস য কান সফলতার মা ােক ব েন বিধত কের। য়াডাংগা
জলার আলমডাংগা উপেজলা থেক য ম জ লাভ কেরিছেলা, তার সােথ বাংলােদেশর নানা
াে কমরত একািধক সহকারী কিমশনার ( িম) এর আ িরক যাস, সহেযািগতা এবং িনয়িমিত
এর উ য়েন সহেযাগী িমকা পালন করার কারেনই এই অেটােমশন িসে ম এেতা অ সমেয়
এত বিশ কাযকর ও িনভরেযা হেয় উেঠেছ।
3. ণ ল পযায় থেকই ল উ াবন িচত হয়। আর স ে সাফে র স াবনাও থােক অেনক
বিশ। বরং উপর থেক চািপেয় িদেল তা সফল হওয়ার স বনা থােক ্বই কম।
4. য কান বড় বড় ক হেণর আেগ ণ ল পযােয় যারা ঐ ধরেনর কােজর সােথ স ৃ ,
তােদরেক অ
করা উিচত, সে ে থ হবার স বনা।
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9। ি কার ব ন।
 বা বায়ন এলাকা: উপেজলা িম অিফস, কালাই, জয় রহাট
 সম া িক িছল: সম বাংলােদেশ িম অিফস েলােত সবেচেয় ধান সম া হেলা অেপ মান
জনসাধারণ সহকারী কিমশনার ( িম) এর সােথ সরাসির সা াত করেত পাের না এর ফেল ভাগাি ,
হয়রানী এবং দালালেদর দৗরা ি হত। ষ, হয়রািন এবং ন িতরও ধান করাণ এ ।
 িকভােব সম া সমাধান করা হেয়েছ : “ ি কার ব ন” কায ম েত সহকারী কিমশনার ( িম) েত ক
কাযিদবেস সকােল কমপে ০২ ( ই) ঘ া অিফেসর সামেন তরী সবা দান ঘের (যার নাম দয়া হেয়েছ
ি কার ব ন) বেস সরাসির জনগেনর সম া বণ কেরন এবং চ া করা হয় তাৎ িনক সমাধান িদেত।
সবা দান ঘর েত সবা াথ েদর জ বসার ব া সহ িব খাবার পািনর ব া করা হেয়েছ এবং
পােশ এক েলর বাগনও তরী করা হেয়েছ। এক রিজ ার মইনেটইন করা হয় এেত সবা িনেত আসা
সবা হীতােদর নাম, কানা ও মাবাইল ন র লখা হয়। তেব তাৎ িণক সবা িদেত না পারেল পরবত েত
ফােন জািনেয় দয়া হয়। পাশাপািশ এক িম হ লাইন চা করা হেয়েছ। এেতও জনগণ সরাসির ফান
কের িবিভ সবা স িকত ত ও তািরখ জানেত পাের।
 সম া সমাধােনর মে উ াবন িক িছল : উ াবন িছল লতঃ জনগেণর সােথ সহকারী কিমশনার ( িম)
এর সরাসির কেথাপকথন এবং তাৎ িণক সবা দােনর ব া করা । পাশাপািশ এক গণ খী ও জনবা ব
িম শাসন ব া গেড় তালা।
 বতমান উ াবেনর েবর অব া িক িছল : বতমান উ াবেনর েব ােমর সাধারণ জনগণ সহকারী কিমশনার
( িম) এর সােথ সরাসির কথা বলেত ভয় পত এবং সহেজ দখা করেত আসত না। ম স েভাগীেদর
দৗরা িছল। সবা ত ািশগণ আিথকভােব িত হত এবং সমেয়র কাজ যথা সমেয় পেতন না।
 জনগেণর সবা দােন িকভােব এ : সবা দােন য ব া নয়া হেয়েছ তার ধান িদক হেলা এ েত
িমকা রাখেছ। ষ, হয়রানী, ন িত এবং দালালেদর দৗরা কেম িগেয়েছ। জনবা ব িম শাসন
ব া গেড় উেঠেছ এবং জনগণ সহকারী কিমশনার ( িম) এর সােথ সরাসির তােদর সম ার কথা সহেজ
েল বলেত পারেছ।
 িশ নীয় : ধান িশ নীয় হেলা গণ খী ও জনবা ব িম শাসন ব া গেড় তালা।
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10। সরকারী াথ সংি
িমর দাগ স িলত মাবাইল অ াপস।
 বা বায়ন এলাকা : ঊপেজলা িম অিফস, িকেশারগ সদর, িকেশারগ
 সংি িক আকষনীয় িশেরানাম : সরকারী াথ সংি
িমর দাগ স িলত মাবাইল অ াপস।
 সম া িক িছল : িম ব াপনার
অত
াপক। সাধারনত অিফেস রি ত রকডপে র িভি েত
কায ম হণ করা হেয় থােক। জ রী প ালাপ িকংবা ত িন ি েযা কান পিরি িতেত বতন
প িতেত িক টা সমেয়র েয়াজন। দওয়ানী মাক মার এস,এফ তরী, নামজারী জমাভাগ ও জমা
এক ীকরণ াব রেণর ে দীঘ ি তা িছেলা। মাবাইল অ াপস তরীর ফেল অিত অ সমেয়
সরকারী াথ সংি
িমর অব ান জানা যায়। ফেল িন ল ত অিত অ সমেয় রণ করা স ব হয়।
 সম ার সমাধান : মাবাইল অ াপস তরীর ফেল অিত ততম সমেয় য কান িমর ত দান করা স ব
হেব। ফেল সরকারী াথ সংি
িম ি মািলকানায় িকংবা ি মািলকানার িম সরকারী িমর
সােথ একী ত হওয়ার আশংকা থাকেব না।
 সম ার সমাধােন উ াবন িক িছেলা : সম ার সমাধান কে মাবাইল অ াপস তরী করা হয়। এ
িডিজটাল প িতেত সরকারী ও ি মািলকানার িম থকীকরেণর এক প িত। উ প িত বহােরর
ফেল সময় ও েমর সা য় হেব এবং ল র আশংকা থাকেব না।
 বতমান উ াবেনর েবর অব া : মাবাইল অ াপস তরীর েব সরকারী ও ি মািলকানার িমর রকড
সংরি ত হেতা নিথপে । নিথ হেত ত সং হ করেত হেতা। কান কান ে কািরগরী জনবল না
থাকেল িবষয় আেরা কট হয়। যমন উপেজলা িম অিফেস সােভয়ােরর পদ
থাকেল িবষয়
ক নতর হয়। নিথ হেত ত সং েহ ল র স াবনা িছেলা। মাবাইল অ াপস উ জ লতার িনরসন
কের।
 জনগেণর সবা দােন িমকা িক : সকল পশাই সবাধম য়। ফেল উপেজলা িম অিফস হেত
সমেয়
অিধকতর সবা দােনর িনিম তরী সরকারী ও ি মািলকানার িম সনা করেণ স ক এবং
সমেয়
কায স াদেনর ফল িতই হেলা জনগেণর কাি ত সবা দােন স ম হওয়া।
 িশ নীয়: একজন পশাজীবী তার পশাগত জীবেন যিদ অিপত দািয় পালেন য শীল হয় তার পশােক যিদ
জনগেণর ক ােণ িনেবিদত মেন কেরন তেব িত পশাজীিব তার অ িনিহত
িতভার ারা য কান
মহৎ কেমর চনা করেত পাের।
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11। িম উ য়ন কর আদায় সহজীকরন।
 বা বায়ন এলাকা: ঊপেজলা িম অিফস, ক য়াদী, িকেশারগ
 সম া িক িছল:
হয়

িম মািলকেক িম উ য়ন কর দােনর সময় হয়রানী ও অিতির অথ

ায় করেত

 িকভােব সম া র সমাধান করা হেয়েছ :
মা েম িম কর আদায়

িম উ য়ন কর দােনর পাশ বই িবতরন ও পাশ বইেয়র

 সম ার সমাধােনর ম

:

উ াবন িক িছল

 বতমান উ াবেনর েবর অব া িক িছল :
হেতা

িম উ য়ন কর দােনর পাশ বই

িম উ য়ন কর আদােয় হয়রানী ও অিতির অথ ায় করেত

 জনগেণর সবা দােন িকভােব এ িমকা রাখেছ : পাশ বইেয় রিজ ার এর আেলােক িমর মািলকানার
িব ািরত উে খ থােক এবং িম উ য়ন কেরর পিরমান উে খ করা থােক।
 উ াবন েত িক িশ নীয় আেছ : অ খরচ ও েমর মা েম জনগেণর হয়রানী লাঘব ও ন িত িতেরাধ
করা। সই সােথ সরকােরর রাজ আদায়ও ি পেয়েছ।
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12। দালাল
িম সং া সবা দান।
 বা বায়ন এলাকাঃ জলা শাসেকর কাযালয়, মাদারী র
 সংি

িক আকষণীয় িশেরানাম রকড েম “দালাল

িম সং া সবা দান”

 সম া িক িছল পচা সরবরােহ দালালেদর দৗরা , রকড েমর অ ব াপনার কারেন সাধারণ জনগেণর
সবা াি েত হয়রািন, দীঘ ীতার িশকার হওয়া।
 িকভােব সম া র সমাধান করা হেয়েছ
1. সরাসির ই- সবায় অনলাইেন আেবদন হণ এবং িন ি িনি তকরণ।
2. সবা দােনর এলাকা িসিস ক ােমরার আওতায় আনা।
3. রকড েমর জনবেলর পিরবতন।
4. িব মান রিজ ার এবং যানক

লভােব সি তকরণ।

5. জনগণেক অবিহত করেণর লে
আকাের দয়াল িলখন।

ই- সবায় িলফেলট/ ফ ন এবং রকড েমর সামেন বড়

6. দালালেদর দৗরা

িনরসেন ঝ কা মাবাইল কাট অিভযান পিরচালনা করা।

 সম ার সমাধােনর মে উ াবন িক িছল
1.

সবা দােনর এলাকায় িসিস ক ােমরার আওতায় আনা

2. প িন ি র দীঘ

ীতা রীকরেণর জ ন ন সীল বতন এবং রিজ ার ব াপনা।

3. কম েদর মে উপেজলা িভি ক প তরী কের িতেযািগতা লক মেনাভাব তরী করা।
4. িব মান যাে◌ক স হ উপেজলা, মৗজা নং িবআরএস, এস.এ অ সাের বই সাজােনা এবং তােত
াগ লাগােনা যােত
সমেয় েয়াজনীয় বই ঁেজ পাওয়া যায়।
 বতমান উ াবেনর েবর অব া িক িছলঃ ১। সবা দােনর দীঘ

ীতা ২। দালালেদর দৗরা

 জনগেণর সবা দােন িকভােব এ িমকা রাখেছ
জনগণ সরাসির সরকার িনধািরত িফ
মা েম রকড ম থেক িনধািরত সমেয়র মে কাি ত সবা পাে ।

দােনর

 উ াবন েত িক িশ ণীয় রেয়েছ
দলীয় েচ া, সবা সং া চারণা জনসেচতনতা এবং সকেলর
সিদ া থাকেল য কান নিতবাচক পিরি িতেক ইিতবাচক পিরি িতেত পা র করা হয়।
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13। “মেনাহরদী উপেজলা িম অিফস এক জনবা ব িম অিফস"
 বা বায়ন এলাকাঃ নরিসংদী জলা।
 সম াঃ
1. (ক) সা িফেকট মামলার না শ: রাতন সা িফেকট মামলার না েশ ভাষাগত জ লতার
কারেণ সাধারন জনগেণর িনকট সহেজ বাধগ হে না িবধায় সরকারী দাবী যথাসমেয়
পিরেশাধ হয়না।
2. (খ) রকড েমর আ িনক ব াপনা: রকড েমর আ িনক ব াপনা না থাকার কারেণ নিথ
ঁজেত এবং নামজারী মাক মা িন ি করেত দীঘ সময় লাগেছ।
 িকভােব সম া সমাধান করা হেয়েছঃ (ক) তাই ভাষাগত পিরবতন কের না েশর ভাষা সহজ ও বাধগ
কের না শ জারীর যথাযথ ব া হণ করা হেয়েছ। (খ) িম অিফেসর রাতন রকড সংর েণর ে
িত অথ বছেরর জ আলাদা কালার কাড কাগজ বহার কের মামলার ধারাবািহকতা ক রেখ
৫০(প াশ) কের নামজারী মামলার নিথ বাে ল আকাের েধ এবং িত বাে েল িমক ন র উে খ
বক কালার কাগজ বহার কের াগ িলেয় দয়া। এক এক অথবছরেক ালারী আকাের এক সাত
বীরে এর নােম নামকরণ করা হেয়েছ ।
 সম া সমাধােনর মে উ াবন িক িছলঃ (ক)সহজ ও বাধগ ভাষায় না শ াদান করার ফেল সাধারণ
মা ষ তা ঝেত স ম হে ন এবং এর
অ ধাবন কের সরকাির দাবী পিরেশাধ করেছন। (খ)নিথ
ঁজেত যখােন কেয়ক মাস সময় লেগ যত; সখােন মা র ০৫ িমিনেট য কান নিথ ঁেজ পাওয়া স ব
হেয়েছ।
 বতমান উ াবেনর েবর অব া িক িছলঃ (ক) সা িফেকট মামলাস হ পি ং থাকত এবং দাবী ত টাকা
পিরেশােধ খাতকেদর মে কান আ হ ি হেতা না। যার ফেল সরকাির দাবী যথাসমেয় পিরেশাধ করা
হেতা না। (খ) নিথর
ব াপনা িছলনা এবং এর ফেল য কান রকড বা নিথ ঁজেত অেনক সময়
লেগ যত এবং নামজারী মাক মা িন ি করেত র সময় লেগ যত।
 জনগেণর সবা দােন িকভােব এ িমকা রাখেছঃ (ক) না শ পাওয়ার পর মামলার খাতক না েশর
মমা যায়ী তােদর িনকট া টাকা পিরেশাধ করেত আ হী হে ন এবং সরকাির দায় হেত তারা অ াহিত
পাে ন। (খ) সাধারন মা ষ নামজারী মাক মা
করার পর উ তন অিফেসর চািহদা মাতােবক ব
অ সমেয়র মে ই ল নিথ ঁেজ তা রণ করা যাে এবং এভােব অ সমেয়র মে ই নামজারী আিপল
মাক মা িন ি করা যাে । তাছাড়া সাধারণ জনগেণর আেবদেনর ি েত য কান মামলার নকল অ
সমেয়ই দয়া স ব হে ।
 উ াবন েত িক িশ ণীয় রেয়েছঃ (ক) সাধারণ মা েষর মে সহজ-সরল ও বাধগ ভাষায় না শ রণ
করার ফেল তারা না েশর মম ঝেত পারেছন এবং স অ যায়ী িস া িনেত পারেছন। (খ) ু নিথ
ব াপনার কারেণ অ সমেয় য কান নিথ উ তন ক পে র চািহদা মাতােবক রণ করা স ব হে
এবং মামলা জট কমােনা যাে ।
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14। ত
ি র বহােরর মা েম িম ব াপনায় জনেভাগাি াস।
বা বায়ন এলাকাঃ রং র জলা শাসেকর কাযালয়, রং র।
বণনাঃ উপেজলা পযােয় িম অিফস েলােত সবািধক য িবষয় িল মা েষর ভাগাি র কারণ হেয় থােক তা িচি ত
করেত িগেয় দখা যায়, সাধারণত নামজাির মামলা অ েমাদেন দীঘ ি তা, ম
েভাগীেদর দৗরা
িত া, িম
অিফেসর িক কমচািরর যাগসাজস, িম উ য়ন কর আদায় ও দােন গািফলিত ইত ািদ িবষয় িল ধান। সবা
দান বা সািভস ডিলভািরেক কীভােব আেরা জনগেণর কাছাকািছ িনেয় যাওয়া যায় স িবষেয় উে াগ হণ কির। এ
িবষেয় েত ক নামজাির মামলা অ েমাদেনর িত পযােয় সময় িনধারণ এবং তদ যায়ী এক ডটােবইজ
সংর ণ, অিফস িডিজটাইেজশন, ই ারেনট সংেযাগ, মাবাইেল এসএমএস-এর মা েম আেবদনকারীর িনেজর
মাবাইেল াটাস আপেডট জানােনা এবং ওেয়বসাইেটও হালনাগাদ ত
দােনর জ এক
য়ংি য় ব া
তিরর উে াগ হণ করা হয়।
ক
বা বায়েনর উে াগ হেনর পর তা িনেয় মহান জাতীয় সংসেদর মাননীয় ি কার ও পীরগ আেসনর
মাননীয় সংসদ সদ জনাব ড. িশিরন শারমীন চৗ রী মেহাদেয়র সােথ আেলাচনা করা হেল িতিন এ ক
বা বায়েন েয়াজনীয় স দয় অথ উপেজলা পিরষদ হেত দােনর জ উপেজলা পিরষদেক অ েরাধ কেরন এবং স
মেত ১,০০,০০০/=(এক ল )টাকা উপেজলা পিরষদ হেত অথায়ন করা হয়।
িবভাগীয় কিমশনার, রং র; জলা শাসক, রং র; অিতির জলা শাসক(রাজ ), রং র ও উপেজলা িনবাহী
অিফসার, পীরগ মেহাদয়গেণর ত ত াবধায়েন এ কে র কাজ হােত নয়া হয়। ২০১৪ সােলর নেভ র হেত
পরী া লকভােব চলার পর ২৮ িডেস র ২০১৪ ি . তািরেখ জলা শাসক, রং র জনাব মাঃ ফিরদ আহমদ
আ ািনকভােব এ কায ম উে াধন কেরন। উ উে াধেন পীরগ উপেজলার সব েরর জনগণ অংশ হণ কেরন।
“ত
ি
বহােরর মা েম িম ব াপনার ে জনেভাগাি াস” কে র আওতায় অে াবর’২০১৫ এ
‘Merge Creation” নামক এক সফটওয়ার িনমাতা িত ােনর সােথ পরামশ েম উপেজলা িম অিফেসর
এক ওেয়বসাইট তরী করা হয় (www.aclandpirganj-rangpur.gov.bd) যােত জন সাধারেণর জ
িবিভ িবধা সি েবিশত করা হয়।
১। া ক াল েলটরঃ
(http://www.aclandpirganj-rangpur.gov.bd/acland/index.php/client/landTaxCalculation)এ
ক াল েলটেরর মা েম য কান িমর মািলক িথবীর য কান াে বেস তার জিমর িম উ য়ন কেরর পিরমান
জানেত পারেবন।যার ফেল কান ইউিনয়ন িম অিফেস িম উ য়ন কর দান করেত িগেয় আর তারণার িশকার
হেত হেব না।
২। খাস জিমর তািলকাঃ
ওেয়ব সাইেট উপেজলাধীন সকল ইউিনয়েনর খাস ও অিপত জিমর তািলকা মৗজািভি ক করা রেয়েছ ।ফেল কান
ি জিম েয়র ে তার জিমর দাগ যাচাই কের িনেয় জিম য় করেত পারেবন।
৩। এছাড়া ওেয়ব সাইেট িম সং া ায় সকল আইেনর সি েবশ করা হেয়েছ যােত জনগন য কান িবষেয় তার
েয়াজনীয় আইন জেন িনেত পারেবন।
ওেয়ব সাইট তিরর পাশাপািশ জনেসবােক ততর ও জনবা ব করার লে এক Software তির করা হেয়েছ।
এ Software িনে া সবা স হ দয়া হে ১। নামজারী মামলার ে এক Database তির করা স ব হেয়েছ। একজন ি নামজারীর আেবদন করেল
তার নাম, জিমর তফিসল, বতন রকড য় মািলেকর নাম সহ মাবাইল ন র সংর ণ করা হয়।
২। এক নামজারী মামলা দােয়েরর পর আেবদনকারীেক তার নানীর তািরখ তার মাবাইেল এস এম এস এর
মা েম জািনেয় দয়া হয়।এছাড়া কান আেবদনকারী চাইেল য কান সময় তার মামলা না ার িদেয় সাচ কের তার
মামলার নানীর তািরখ জানেত পারেবন।
সই সােথ নানীর পর তার নামজারী মামলা অ েমাদন করা হেল তােক কত টাকা িদেয় িড িস আর হণ করেত
হেব তা আবারও এস এম এস এর মা েম জািনেয় দয়া হয় ।
৩। সফটওয় াের সকল খাস জিমর Data সংর ণ করা হেয়েছ ফেল যখন কান নামজারী মামলা এি করা হয়
তখন সই আেবিদত দাগ খাস িকনা তা যাচাই করা স ব এবং এর ফেল সরকারী জিম র া আরও স ব হেব।
মাঠপযােয় িম সং া উ ম চচা, িম ম ণালয়
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৪।এছাড়া েত ক নামজারী মামলার নিথ ও খিতয়ান সংর ণ করার ব া Software এ রাখা হেয়েছ যার ফেল
নিথ হািরেয় যাওয়ার বনতা র হেব।
ফলঃ
১। জনগেণর সময় ও অথ সা য় করা স ব হে ।
২। জনগণ জিম েয়র েব তার িনজ মাবাইল থেক বা িনকট ইউিনয়ন িডিজটাল সবা ক থেক তার
য়ত জিম সরকারী খাস জিম িকনা তা যাচাই কের িনেত পারেবন।
৩। এই ক চা র পর হেত ম
েভাগীেদর দৗরা াস পেয়েছ।
৪। সরকারী াথ র া করা স ব হে ।
৫। জনেভাগাি াস করা স ব হেয়েছ।
৬। ন িত রাধ করা স ব হেয়েছ।
৭। জবাবিদিহতা িত া করা স ব হেয়েছ।
৮। জনগণেক িম সং া পরামশ দান করা স ব হেয়ে
৯।
ওেয়বসাইেটর
অিভেযাগ
ও
মতামত
দােনর
েযাগ
থাকার
সােথ
সােথ
aclandpirganjrangpur@gmail.com ইেমইেলও অেনক পরামশ পাওয়া যাে ।
১০। সবা ত াশী ও সবা দানকারীর মে এক স ব ন তির করা স ব হেয়েছ।
ক বা বায়েনর ী িত প গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ ক ক ত ও
যাগােযাগ ি েক কােজ লািগেয় জনগণেক সবা দান ি য়া সহজতর করার জ এস এম গালাম িকবিরয়ােক
রং র িবভােগর
সহকারী কিমশনার ( িম) িহেসেব ‘জাতীয় ত ও যাগােযাগ ি র ার ২০১৪’ দান
করা হয়।

মাঠপযােয় িম সং া উ ম চচা, িম ম ণালয়
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15। অিপত বািড়র ছিব সহ িডিজটাল রিজ ার।
 বা বায়ন এলাকাঃ সহকারী কিমশনার ( িম)এর কাযালয়, রং র সদর উপেজলার, রং র।
 বননাঃ রং র সদর উপেজলার ০৭ মৗজার ১৮৯ অিপত বািড়র ছিব, লীিজর নাম, কানা, মাবাইল নং,
জাতীয় পিরিচিত নং ( ভাটার আইিড সহ) ও লীিজর ছিব সংরহ বক তা িলিপব করতঃ এক িডিজটাল
রিজ ার (সফট কিপ ও হাড কিপ) তির করা হেয়েছ। যা অ কাযালেয়র অিপত স ি (বািড়) সং া
রিজ ার িহেসেব সংরি ত আেছ। লীিজগেণর ম হেত কউ কখেনা কান ত জানেত আ হী হেল তা
একনজের উ রিজ ার দেখ জানা যােব।

িচ ঃ অিপত বািড়র ছিবসহ িডিজটাল রিজ ার উে াধন করেছন জলা শাসক, রং র জনাব মাঃ রাহাত
আেনায়ার।
মাঠপযােয় িম সং া উ ম চচা, িম ম ণালয়
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16। “অন া ট িমউেটশন"
 বা বায়ন এলাকাঃ সহকারী কিমশনার ( িম)এর কাযালয়, িমর র, ি য়া।
 সম াঃ উ াবন উ াবেনর েব সবা াথ গণেক আেবদন জমা দয়ার জ উপেজলা সদের অবি ত
সহকারী কিমশনার ( িম) অিফেস আসেত হত। এেত সবা াথ র বান সময়, ম ও অেথর অপচয় সহ
সবা াথ েক অেনক সময় ম
ভাগীর খ েড় পড়েত হত। অসা কমচারী/ ম
েভাগী চে র
দৗরা িছল। ।
 িকভােব সম া সমাধান করা হেয়েছঃ ব িনধািরত চী মাতােবক মাইিকং/ না েশর মা েম সংি
ইউিনয়ন িম অিফেস িগেয় নামজারীর আেবদন হন ,ধায তািরেখ অ েমাদেনর অেপ াধীন নামজারীর
াব অ েমাদন ও খািরজ িফ বাবদ িডিস আর দান করা হয়। নানীর তািরেখই বাদীপে র না শ করা
হয়।
 সম া সমাধােনর মে উ াবন িক িছলঃ জনগেণর দৗড়েগাড়ায় সবা পৗেছ দয়ার মা েম
বান সময় , ম ও অেথর অপচয় রাধ। ।

সবা াথ র

 বতমান উ াবেনর েবর অব া িক িছলঃ মা আেবদন জমা দয়ার জ ই সবা াথ েক বান
সময়, ম ও অথ য় কের উপেজলা সদের অবি ত সহকারী কিমশনার ( িম), এর কাযালেয় আসেত হত।
অসা কমচারী/ ম
েভাগী চে র দৗরা িছল।।
 জনগেণর সবা দােন িকভােব এ িমকা রাখেছঃ জনগেনর দৗড়েগাড়ায় সবা পৗেছ দয়ায় মা েম
বান সময়, ম ও অেথর সা য়সহ ম
েভাগী দালালচে র তৎপরতাও অেনকাংেশ াস পেয়েছ।
 উ াবন েত িক িশ ণীয় রেয়েছঃ সবা াথ
অেথর সা য়সহ হয়রানী কেমেছ।
 ম ঃ ২০১৩-১৪ সােল ২০৩
- যা েবর লনায় বশী।

সমেয়র মে

এবং ২০১৪-১৫ সােল ২৬৬
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17। “খিতয়ান কি উটারাইেজশ- নর মা েম িম সং া সবা দান এবং হণ সহজীকরণ "
 বা বায়ন এলাকাঃ সহকারী কিমশনার ( িম)এর কাযালয়, মারখালী, ি য়া।
 সম াঃ দা িরক েয়াজেন এস এ / আর এস দােগর লনা লক তে র জ বা কান খিতয়ােনর স কতা
যাচাইেয়র জ রকড ম হেত খিতয়ান বই বর কের যাচাই-বাছাই করেত হত । এেত সংি কমকতা
/কমচারীর কমঘ ার অেনক অপচয় হত।
 িকভােব সম া সমাধান করা হেয়েছঃ মারখালী উপেজলার সকল আর এস খিতয়ােনর কিপ
কের কি উটাের সংর ন করা হেয়েছ।

ািনং

 সম া সমাধােনর মে উ াবন িক িছলঃ দা িরক কমঘ ার অপচয় রাধ এবং সবা দান ি য়া
সহজীকরণ।
 বতমান উ াবেনর েবর অব া িক িছলঃ দা িরক েয়াজেন এস এ /আর এস দােগর লনা লক তে র
জ বা কান খিতয়ােনর স কতা যাচাইেয়র জ রকড ম হেত খিতয়ান বই বর কের যাচাই-বাছাই
করেত হত । এেত সংি কমকতা /কমচারীর কমঘ ার অেনক অপচয় হত।
 জনগেণর সবা দােন িকভােব এ িমকা রাখেছঃ এই ব ার ফেল সহকারী কিমশনার ( িম) ক
দা িরক কান খিতয়ােনর ত যাচাই-বাছাই করার েয়াজন হেল সহেজই সংি খিতয়ােনর ত পেয়
যােবন। এেত অিফেসর কমচারীগণেক আর সময় ও ম য় কের খিতয়ান বই খাজা িজ করেত হে না।
ফেল
সমেয় নাগিরক সবা দান স ব হেয়েছ।
 উ াবন েত িক িশ ণীয় রেয়েছঃ
সমেয় ততার সােথ দা িরক দািয় স
স ব হেয়েছ। দা িরক কােজর ে
ম ও সমেয়র সা য় হেয়েছ।
 ম

ঃ মারখালী উপেজলার ায় একল আর এস খিতয়ােনর পাতা
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18। "অিপত স ি র নবায়ন সহজীকরণ ও লীজমািন আদায় িনি তকরণ"
 বা বায়ন এলাকাঃ সহকারী কিমশনার ( িম)এর কাযালয়, খাকসা/ দৗলত র/ ি য়া সদর, ি য়া।
 সম াঃ লীজ নবায়ন/ িডিসআর হেনর ে লীজ হীতােক একািধকবার উপেজলা িম অিফেস আসেত
হত। লীজ হীতাগণ লীজ হেণ মােটই আ হী িছল না। অসা কমচারী/ম
েভাগী চে র দৗরা িছল।
 িকভােব সম া সমাধান করা হেয়েছঃ বতমােন সেরজিমেন িগেয় লীজ নবায়েনর তাগাদা দান,
সেরজিমেন লীজ ত জিম তদ াে লীজ নবায়ন আেদশ দান ও লীজমািন আদায় সােপে িডিসআর
দান করায় লীজ িহতাগেণর ধারণায় আ ল পিরবতন সািধত হেয়েছ এবং সরকারী রাজ আদােয়র হার
তরাি তসহ সরকারী স ি র দখল িনি ত হে ।
 সম া সমাধােনর মে উ াবন িক িছলঃ জনগেণর দৗড়েগাড়ায় সবা পৗেছ দয়া।
 বতমান উ াবেনর েবর অব া িক িছলঃ লীজ নাবয়ন/ িডিসআর হেনর ে লীিজেক একািধকবার
উপেজলা িম অিফেস আসেত হত। অসা কমচারী/ম
েভাগী চে র দৗরা িছল।
 জনগেণর সবা দােন িকভােব এ িমকা রাখেছঃ জনগেনর ল ান সময়, ম ও অেথর সা য়সহ
জনগেনর দৗড়েগাড়ায় সবা পৗেছ দয়ার মে ম অসা কমচারী/ ম
েভাগী দালালচে র তৎপরতাও
অেনকাংেশ াস পেয়েছ।
 উ াবন েত িক িশ ণীয় রেয়েছঃ জনগেনর দৗড়েগাড়ায় সবা পৗেছ দয়ার মা েম সরকারী রাজ
আদায় তরাি তকরণ।
 ম ঃ ২০১৪-১৫ অথ বছেরর মাচ মাস পয জলায় লীজ মািন আদােয়র হার িছল ৪৬.০০%। ২০১৫-১৬
অথ বছের লীজমািন আদােয়র হার -৬২.৮৮%। িবগত বছেরর লনায় আদােয়র হার ি পেয়েছ।
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19। " না শজারী সহজীকরণ "
 বা বায়ন এলাকাঃ সহকারী কিমশনার ( িম)এর কাযালয় দৗলত র, ি য়া।
 সম াঃ না শ জারী করেত িগেয় জারীকারকগণ িবিভ সমেয় ন িত কের থােক। এছাড়াও
আেবদনকারীগণ এক অিন য়তার মে থাকত য, তার না শ কেব আসেব। এ প অিন য়তার মে
পেড় তােক বার বার উপেজলা িম অিফেস এেস খাজ-খবর িনেত হয়। এেত জনগেণর
বান সময়, ম
ও অেথর অপচয় হত।
 িকভােব সম া সমাধান করা হেয়েছঃ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালেয় আেবদন জমা নয়ার
সময়ই তাৎ িনক ভােব আেবদনকারীেক মামলার পরবত তািরখ জািনেয় দয়া হয়।
 সম া সমাধােনর মে উ াবন িক িছলঃ আেবদেনর তািরেখই আেবদনকারীেক না শ দান।
 বতমান উ াবেনর েবর অব া িক িছলঃ আেবদনকারীগণ অিন য়তার মে থাকত য, তার না শ কেব
আসেব। এ প অিন য়তার মে পেড় বান সময়, ম ও অথ য় কের বার বার উপেজলা িম
অিফেস এেস খাজ-খবর িনেত হয়। অসা কমচারী/ ম
েভাগী চে র দৗরা িছল ।
 জনগেণর সবা দােন িকভােব এ িমকা রাখেছঃ না শ জারীর সময় ও জনবল সা য়সহ
সমেয়
জনগেনর সবা দান। মাঠ পযােয় অসা জারীকারক ও ম
েভাগী দালাল চে র দৗরা াস পেয়েছ।
 উ াবন েত িক িশ ণীয় রেয়েছঃ অেধক না শ জারীর সময় ও জনবল সা য় এবং মাঠ পযােয় অসা
জারীকারকসহ ম
েভাগী দালাল চে র দৗরা ও াস পেয়েছ।
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20। "মা র ছ য়া"
 বা বায়ন এলাকাঃ সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গ াচড়া, রং র।
 সহকারী কিমশনার ( িম) এর কাযালয়, গ াচড়া, রং র এ হ ড /ওয়ান প সািভস স ার এর
কায ম
হেয়েছ। এখােন প /আেবদন/িফ জমাদােনর ২৪ ঘ ার মে িনমণবিণত সবাস হ দান করা
হয়।
 ১। অ েমািদত নামজারী/পিরত /অিপত/লা-ওয়ািরশ/অ িষ খাস জিমর সরকাির িফ জমাদােন িডিসআর
দান।
 ২। চলিত অথ বছেরর নামজারী/িমস কেসর তলিব নিথ
 ৩। চলিত অথ বছের িন ি
 ৪। এ কাযালেয় সংরি ত ত

রণ ও েয়াজেন দশন।

ত নামজারী ও িমস কেসর জােবদা নকল সরবরাহ।
দান।

 ৫। নামজারীর আেবদন জমা দয়ার সােথ সােথ কস ন র, নানী ও িন ি র তািরখ দান।
 ৬। িমস কেসর আেবদন জমা দয়ার সােথ সােথ কস ন র ও নানীর তািরখ দান।
 ৭। ক িলয়ত স াদেনর পর নামজারী অ েমাদন।
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21। "রং র সদর উপেজলা িম অিফেস ওয়ান প সািভস স ার – “ছায়াত "
 বা বায়ন এলাকাঃ রং র সদর, রং র
 রং র জলা উ রা েলর এক ঐিতহ বাহী জনপদ। এ জলার াণেকে রং র সদর উপেজলা িম অিফস
সবা দানকারী এক অন
িত ান িহেসেব জনগেণর দেয় ইেতামে
ান কের িনেয়েছ। এ িম অিফেসর
ফটেক কেলই চােখ পড়েব দয়ােল এবং ানাের িবিভ সবার ত স হ। খািরজ করেত িক িক কাগজ লােগ,
কত টাকা খরচ হয়, জিম েয়র ে করণীয় িক, িম উ য়ন কেরর ধায ত হার- সবই েল ধরা হেয়েছ
চােখর সামেন।

উপেজলা িম অিফেসর েবশ ার এবং সি ত ানাের িবিভ সবার িববরণ
অিফেসর স ুখভােগ এক
েড আেছ।
েড
গত ৩০/০৯/২০১৫ি ঃ তািরেখ জনাব হা দ
িদেলায়ার বখত, িবভাগীয় কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র মেহাদয় উে াধন কেরন।
েড র নাম দয়া হেয়েছ
‘ছায়াত ’। ছায়াত যমন পিথকেক ছায়া িদেয় আপন কের নয়, তমিন এই
েড সহেযািগতার মা েম
সবা াথ েক আপন কের নয়। ‘ছায়াত ’ লত এক ‘ওয়ান প সািভস স ার’। ‘ছায়াত ’ এর িভতের টিবল
িনেয় কখনও সহকারী কিমশনার ( িম) িনেজ আবার কখনও একজন অিফস সহকারী সাব িণক বেস থােকন। িতিন
আগত লাকেদর িবিভ সবা সং া ত
দান কেরন এবং কান সবার জ কত ন র ডে যেত হেব তা
দিখেয় দন। ‘ওয়ান প সািভস স ার’ এর আওতায় িক িক সবা ২৪(চি শ) ঘ ার মে দয়া হয় তা লখা
রেয়েছ। েত ক অিফস সহকারীর চয়ােরর িপছেনর দয়ােল ড ন র এবং সবা চাট িলেয় দওয়া হেয়েছ।
জনগণ যােত কান দালােলর খ ের না পেড়ন বা কান হয়রািনর িশকার না হন সটা িনি ত করার জ ই এই
ব া।
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ওয়ান প সািভস স াের িম সবা াথ েদর সম া নেছন ও জবাব িদে ন সহকারী কিমশনার ( িম), রং র
সদর
এ ‘ওয়ান প সািভস স ার’ এর পকার এ,িব,এম, রওশন কবীর, া ন সহকারী কিমশনার ( িম),
বতমান িবভাগীয় কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র মেহাদেয়র একা সিচব। সািবক ত াবধােন আেছন জনাব কাজী
হাসান আহেমদ, িবভাগীয় কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র। সহেযািগতায় আেছন মাঃ রাহাত আেনায়ার, জলা
শাসক, রং র এবং মা াইন িব াহ, অিতির জলা শাসক (রাজ ), রং র।

ওয়ান প সািভস স ােরর উে াধন করেছন হা দ িদেলায়ার ব ত, া ন িবভাগীয় কিমশনার, রং র িবভাগ,
রং র এবং মাঃ রাহাত আেনায়ার, জলা শাসক, রং র
বতমােন “ওয়ান প সািভস স ার” এর সািবক কাজ পিরচালনা করেছন জনাব মাঃ ফাউ ল কবীর,
সহকারী কিমশনার ( িম), রং র সদর, রং র। ত র অদ
রণায় রাত-িদন িনরলসভােব পির ম কের অ া
সবার পাশাপািশ “ওয়ান প সািভস স ার” এর আওতায় ০৮ সবা- ০১) অ েমািদত নামজারী/ পিরত / লাওয়ািরশ/অ িষ খাস জিমর সরকাির িফ জমাদােন িড,িস,আর দান ০২) চলিত অথ বছেরর নামজারী/িমস কেসর
তলবী নিথ রণ ও েয়াজেন দশন ০৩) চলিত অথ বছেরর িন ি ত নামজারী ও িমস কেসর জােবদা নকল
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সরবরাহ ০৪) উপেজলা িম অিফেস সংরি ত ত
দান ০৫) নামজারীর আেবদন জমা দয়ার সােথ সােথ কস
ন র, নানী ও িন ি র তািরখ দান ০৬) িমস কেসর আেবদন জমা দয়ার সােথ সােথ কস ন র ও নানীর
তািরখ দান ০৭) এল,এ কেসর গেজট াি র পর নামজারী অ েমাদন এবং ০৮) ক িলয়ত স াদেনর পর
নামজারী অ েমাদন। লতঃ এ সবা েলা ২৪ ঘ ার মে দয়া হে । এ সবার পিরিধ আেরা ি র াপাের
বতমােন কমরত সহকারী কিমশনার( িম) জনাব মাঃ ফাউ ল কবীর াপক পিরক না হণ কেরেছন। এ সবা
কায ম ইেতামে দেখেছন গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় মি পিরষদ সিচব জনাব মাহা দ শিফউল
আলম মেহাদয়। িতিন এ সবার পিরিধ আেরা াপকভােব িব ার কের জনগনেণর দারেগাড়ায় পৗঁেছ দয়ার জ
িনেদশনা িদেয়েছন।

ওয়ান প সািভস স ার পিরদশন করেছন মাননীয় মি পিরষদ সিচব জনাব মাহা দ শিফউল আলম মেহাদয়
‘ওয়ান প সািভস স ার’ চা করার েব এ সম সবা দােন দীঘ সময়; অেনক ে ০৭-৯০িদন
পয সময় েয়াজন হত। ফেল সাধারণ জনগণ ভাগাি র িশকার হেতন। ন ন এ সবা ব ার ফেল জনগণ যমন
উপ ত হেবন তমিন সরকােরর জনক াণ খী এ সব কায ম সমাজ ও দেশর াপক ফল বেয় আনেব।
সিত ই বদেল যাে িম সবা, বদেল যাে বাংলােদশ!
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22। "উপেজলা পযােয় "ক" তফিসল স ি র লীজ মািন আদায় ও নবায়ন ি য়া সহজীকরণ।"
 বা বায়ন এলাকাঃ সহকারী কিমশনার ( িম), নামগ সদর এর কাযালয়, নামগ
 সম াঃ সবা ত াশী মাঃ লাল িময়া, রিজঃ দিলল েল য় ত একখ িমেত ৩৫/৪০ বছর যাবত
বসবাস করেছন। ৬/৭ মাস েব জৈনক আমান আলী উ
িম তার দাবী কের দখল করেত আেসন। জনাব
লাল িময়া রকডপ ে জানেত পােরন তার িনজ দিলল েল য় ত িম বসবাসরত িম হেত আধা
িকেলািমটার ের। বসবাসরত িমর মািলক না লাল িময়া না আমান আলী। উ
িম ‘‘ক’’ তপশীল
অিপত স ি যা সরকােরর িনয় নাধীন। উ সম া ‘ক’ তফিসল
অিপত স ি র ে এক
উদাহরণ মা । অ প অসং সম ার
াপেটই উ াবনী ধারণা র পাত ঘটােনা হেয়েছ।
 িকভােব সম া সমাধান করা হেয়েছঃ
 ক) উপেজলাধীন সকল িভিপ নিথর এক
 খ) ১লা বশাখ হেত ৩০ শ বশােখর মে

য়ংস ণ ডাটােবজ তির করা।
েত ক লীজ হীতােক এস,এম,এস/ না শ দান।

 গ) েত ক ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতােক বা তা লকভােব ১লা বশাখ হেত ৩০ শ জ
এর মে লীজ হীতার আেবদেনর ি েত বা ঃ েনািদত হেয় িতেবদন রণ িনি ত করা।
িতেবদন এবং লীজ হীতার আেবদন াি র পর অিত ততার সিহত নিথ উপ াপন বক
উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক অ েমাদনােম লীজমািন আদায়/নবায়ন কের তা িনি ত করা।
 সম া সমাধােনর মে উ াবন িক িছলঃ সাধারণ জনগেণর সরাসির স ৃ তা।
 বতমান উ াবেনর েবর অব া িক িছলঃ
িব মান সম া

সম ার ল কারণ

ক) কালে পন।
খ) অিতির খরচ।
গ) অিতির
যাতায়াত।
ঘ) সরকারী রাজ
অনাদায়ী থাকা।

ক) তদারিকর অভাব।
খ) নিথ ব াপনা।
গ) লীজমািন আদােয় উদাসীনতা।
ঘ) লীজ িহতার লীজমািন দােন অনা হ।
ঙ) লীজ হীতার লীজ স েক অ
ধারণা।
চ) ল লীজ হীতার
বা িবেদেশ অব ান
ইত ািদ কারেণ সময়মেতা লীজ নবায়ন না
হওয়া।
ছ) ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ক ক তদ
িতেবদন দােন িবল ।

 জনগেণর সবা দােন িকভােব এ
সময় (িদন)
খরচ (টাকা)
যাতায়াত (বার)
অ া

সম ার কারেণ সবা
হীতােদর ভাগাি
ক) দীঘিদন যাবত লীজ
নবায়ন না হওয়ায় লীজ
মািনর পিরমাণ ি পায়।
খ) লীজ হীত স ি েত
অৈবধ দখল হওয়া।
গ) সেবাপির সবা
হীতােদর হয়রািন ি ।

িমকা রাখেছঃ

েব
৪-৫ মাস
৮,০০০/৫-৬ বার
ত ািশত ফলাফল
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ত ািশত ফলাফল
২-৪ িদন
৫০০/১-২ বার

বতমান/অিজত ফলাফল
২-৪ িদন
৫০০/১-২ বার
অিজত ফলাফল
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আইিডয়া বাস বায়েনর ফেল সবা িহতার
ত ািশত বিনিফট সমেয়র সা য় ৪ থেক
সােড় ৪মাস, খরচ সা য় ৭,৫০০/- টাকা,
যাতায়ত কম করেত হয় ৪-৫ বার।

আইিডয়া বাস বায়েনর ফেল সবা িহতার
ত ািশত বিনিফট সমেয়র সা য় ৪ থেক
সােড় ৪মাস, খরচ সা য় ৭,৫০০/- টাকা,
যাতায়ত কম করেত হয় ৪-৫ বার।

 উ াবন েত িক িশ ণীয় রেয়েছঃ
 ক) উপেজলার সকল িভ,িপ নিথর এক য়ংস ণ িডিজটাল ডাটােবজ তরী করা।
 খ) এে ে ল উ াবনী িদক
েত ক ULAO- ক বা তা লকভােব ১লা বশাখ হেত ৩০
জ এর মে লীজ হীতার আেবদেনর ে েত বা
েনািদত হেয় আেবদনসহ স াব
িতেবদন িনি ত করা।
 গ) িতেবদন এবং লীজ হীতার আেবদন াি র পর নিথেত উপ াপন ও উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর অ েমাদনােম
মাবাইেল SMS এর মা েম লীজমািন দান করার জ
লীজ হীতাগণেক তািগদ দান করা।
 ঘ) তাৎ িণক সবা দান ক া ইন এর মা েম লীজমািন আদায় করা।

মাঠপযােয় িম সং া উ ম চচা, িম ম ণালয়

29

23।"ওয়ান প নামজাির ি য়া"
 বা বায়ন এলাকাঃ সহকারী কিমশনার ( িম), িব র র এর কাযালয়, নামগ ।
 সম াঃ বতমান নামজারী ি য়ায় দীঘ ীতা, বাড়িত খরচ ও ভাগাি ।
 িকভােব সম া সমাধান করা হেয়েছঃ
স ােহ ১(এক) িদন এক তহিশল/ইউিনয়েনর অধীন এলাকার িমর নামজারী করা হেব মেম এিস ( া )
ক ক িদন/তািরখ িনধারণ বক েব বিণত সকল ােন চার করা হেব। এিস ( া ) তার িবধামত সময়
অ যায়ী মাস িভি ক িসিডউল তরী করেবন যােত িত স ােহ এক/ ’ তহিশল/ইউিনয়েনর নামজারী
কায ম চালােনা হেব মেম উেল খ থাকেব। িনধািরত িদেন সকাল নয়টা হেত দশটা পযম উপেজলা িম
অিফেস আেবদন হণ ও াথিমক যাচাই করা হেব। স ক আেবদন েলা নিথ জন ও রিজ ার কের
আবি ক দিললািদ ান কের ই- মইেলর মা েম ইউিনয়ন িম অিফেস িতেবদেনর জ
রণ করা
হেব। নিথেত উভয় পে র হািজরা সং থাকেব।
িনধািরত ইউিনয়ন িম অিফেস ঐ িদন ১ম থেকই এিস ( া ) অিফেসর একজন সােভয়ার উ অিফেসর
মাটর সাইেকলসহ অব ান করেব। ইউএলও/ইউএলএসওগণ
ত থাকেব। ই- মইল পাওয়ার পর
তহিশেল রকড যাচাই স ক পেল ইউএলও/ইউএলএসও/সােভয়ার সরজিমেন িগেয় জিম ভাগদখেলর
িবষয় িনি ত হেবন। আেবদনকারীর দ ত ািদ স ক হেল এবং জিম সেরজিমন ভাগদখেল লখা
থাকেল ইউএলও/ইউএলএসও মা আেবিদত জিমর দাবীর/িনিদ /দােগর/ িনিদ পিরমাণ জিমর দাবীর
যৗি তা থাকায় বিণত জিমর নামজারী স াব করা হেলা মেম ই- মইেলর মা েম িফরিত িতেবদন
টাইপ কের/িলেখ ান কের রণ করেবন। বিণত িদেন একজন অিফস সহকারীেক রিজি অিফেস রণ
করা হেব িযিন সমসামিয়ক দিলল স েক তাৎ িণক চািহত ত ািদ মাবাইল ফােনর মা েম জানােবন।
এরপর ইউিনয়ন িম অিফস থেক িতেবদন পাওয়ার পর এিস ( া ) অিফেসর সােভয়ার অ ািফেসর
রকড যাচাই কের িতেবদন িদেবন এবং আেবদন র যথাথতা/আংিশক যথাথতা পেল তা অ যায়ী
স ািবত খিতয়ান এিস ( া ) এর িনকট উপ াপন করেবন। অতঃপর এিস া উপিস ত উভয় পে র
নানী হণ, িরত িতেবদন পযােলাচনা ও রকড যাচাই কের স হেল নামজারীর আেদশ দেবন ও
উপ ািপত খিতয়ােন া র িদেয় তা াথ প েক দান করেবন। সব শেষ একই আেদেশ সংি েদর
অ া িনেদশনা দান করা হেব।
 সম া সমাধােনর মে উ াবন িক িছলঃ
(ক) তম সমেয় হয়রািন নামজারী স াদন, িব মান িনয়মা যায়ী নামজারী করেত যখােন ৪৫ িদন
েয়াজন, এই প িতেত একিদেনই তা স ব।
(খ) ভাগাি ও ন িত লাঘেব বাস ব সমাধান।
(গ) Time, Cost ও Visit এর িত
ে ই অভাবনীয় মানগত উ য়ন ও দ তা ি । ।
 বতমান উ াবেনর েবর অব া িক িছলঃ
িব মান
সম ার ল কারণ
সম া
১। দীঘ ীতা অেনক েলা ধাপ, সবা
দাতােদর আ িরকতার
অভাব
২। বাড়িত
খরচ ও
অিধক
ম/ ভাগাি

সম ার কারেণ সবা হীতােদর ভাগািম

বার বার যাতায়াত, ম
ভাগীেদর দৗরা ,
সবা হীতার সবা াি
স েক বা ব ােনর
ঘাটিত।

 জনগেণর সবা দােন িকভােব এ

জিমর মািলকানা হ া ের থতা
জিম সং াম মামলার উ ব
দালাল/জািলয়ােতর দৗরাে জিমর একািধকবার
হ া র
াংক লান াি েত বাধা
উ য়ন লক কাজ করেত না পারা
অিধ হেণর ে যথাযথ িত রণ াি েত
ভাগাি

িমকা রাখেছঃ
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আইিডয়া বা বায়েনর
আেগ

সময়
৪৫+ িদন

আইিডয়া বা বায়েনর পের ০১ িদন
আইিডয়া বা বায়েনর
ফেল সবা হীতার
ত ািশত বিনিফট

অেপ ায় ৪৪
িদেনর অবনমন
হেব।

খরচ
২,০০০/২,৫০০ টাকা
(যাতায়াত ও িবিবধ
য়)
সরকাির িফ ১,১৭০/টাকা+ যাতায়ত ভাতা
২,০০০/২,৫০০ টাকা

যাতায়াত
কমপে ৫/৬ িদন

১ িদন
৪-৫ িদেনর সময়
বাচেব।

 উ াবন েত িক িশ ণীয় রেয়েছঃ
যসকল উপেজলায় নামজারীর পিরমাণ লনা লক কম, সবা সসব উপেজলায় সফলভােব চা
করা স ব।
 সকল েযাজ ড েম পেল এবং দখলদাির িনি ত হেলই কবল এই নামজারী করা উিচত।
 নামজারীর চিলত ি য়ার সকল ধােপই এই উ াবন বাস বায়ন হেব।
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24। "নামজাির সবা সহজীকরণ।"
 বা বায়ন এলাকাঃ উপেজলা িম অিফস, টা াইল।
 সম াঃ নামজাির কায েম দীঘ ীতা।
 িকভােব সম া সমাধান করা হেয়েছঃ েত ক আেবদনকারীেক তার আেবদেনর ি েত ত না ার
দান করা হয় এবং নামজাির কায েমর িত ধােপর তািরখ স েক অবিহত করা হয়।
 সম া সমাধােনর মে উ াবন িক িছলঃ আেবদনকারী িনিদ সময়সীমার (২১ কাযিদবস) মে সবা
দােনর িনিম হ েড হেত সহায়তার মা েম স ক আেবদন হণ বক ত না ার দান ও সবা
িন ি র িত ধােপর তািরখ স েক সবা হণকারীেক অবিহত করা।
 বতমান উ াবেনর েবর অব া িক িছলঃ সবা হীতা সবা দানকারী ক পে র কায ম স েক অবিহত
হেত পারত না, নামজাির পেত সবা হীতােক নানািবধ হয়রানীর িশকার হেত হত এবং ফল িতেত অেনক
সময় য় হত।
 জনগেণর সবা দােন িকভােব এ িমকা রাখেছঃ নামজাির কায মেক ২৫ কাযিদবেস স
এ ি য়ার মা েম তা আনয়ন।
 উ াবন েত িক িশ ণীয় রেয়েছঃ িনিদ সমেয়
সবা হণকারী পর েরর মে আ া ি করণ।
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25। " সমেয় ও সহজ উপােয় িমউেটশন িরিভউ (িমসেকস) স করণ"
 বা বায়ন এলাকাঃ উপেজলা িম অিফস িসরাজিদখান, ীগ [ িম ম ণালয় ]।
 সম াঃ নামজাির কায েম দীঘ ীতা
 সাধারণ জনগন জানেতা না িকভােব িমসেকেসর আেবদন করেত হেব ।
 সাধারণ জনগন স কভােব না শ পত না ।
 িমস কস স
হেত দীঘ সময় লেগ যত ।
 জনগন িমসেকস স িকত ত জানেত পারেতানা ।
 িকভােব সম া সমাধান করা হেয়েছঃ
 িমস কেসর এক িনিদ ফরম তরী করা হেয়েছ ।
 না েশর পাশাপািশ মাবাইেল ন র দয়া হে ।
 ৬ মােসর মে িমস কস স স করা হে ।
 সম ত জনগেনর জ উ ু করার ল এক ওেয়বসাইট তরী করা হেয়েছ ।
 সম া সমাধােনর মে উ াবন িক িছলঃ
 িমসেকেসর জ ন ন ফম তরী করা ।
 মাবাইল ন র এর মা েম জনগনেক নানীর তািরখ দয়া ।
 ৬ মােসর মে িমসেকস স
করা ।
 এছাড়া
এিস
া
অিফেসর
িনজ
www.aclandshirajdikhan.gov.bd এর মা েম জনগন বতমােন
 অনলাইেন নামজারীর আেবদন করেত পাের ।
 অনলাইেন িমসেকেসর আেবদন করেত পাের ।
 নামজারী ও িমসেকেসর ফম ডাউনেলাড কেরেত পাের ।
 উপেজলা িম অিফস, ইউিনয়ন িম অিফস স িকত সমস ত জানেত পাের ।
 সরকারী ওেয়ব সাইট স েহ কেত পাের ।
 িম স িকত সমস বই ও আইন পড়েত পাের ।
 বতমান উ াবেনর েবর অব া িক িছলঃ
 েব জনগনেক আেবদন লখােনার জ িপয়নেদর টাকা িদেত হেতা ।
 ০১ িমসেকেসর জ ৩ হেত ৫ বছর রেত হেতা ।
 স কভােব না শ না পেয় ÿিত হেতা ।
 িম অিফেসর ত স িলত কান ওেয়বসাইট িছলনা ।
 জনগেণর সবা দােন িকভােব এ িমকা রাখেছঃ

ওেয়বসাইট

 জনগন বতমােন সহেজই িমসেকেসর আেবদন করেত পারেছ ।
 মাবাইেল নানীর না শ পাে ।
 সবা হীতারা ৬ মােসর মে ১ িমস কেসর আেদশ পাে ।
 িমসেকস ও িম অিফস স িকত যেকান ত ওেয়বসাইেটর মা েম দখেত পাে ।
 িমউেটশন ও িমসেকেসর ফরম ঘের বেসই ডাউনেলাড কের বহার করেত পারেছ ।
িমসেকেসর বতমান ও েবর ত স িলত ডাটা
নং কমকতাগেণর অথ বছর
দােয়র ত িন িত ত
কাযকাল
িমস কেসর
িমস
সং া
কেসর
সং া
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০১

ববতী িবিভ
সহকারী
কিমশনার
( িম) গেণর
সময়

নং

কমকতাগেণর
কাযকাল

০১

ব হেত ২০১৪১৫ পযম

অথ বছর

৩৪২

১০৫

দােয়র ত িন িত ত
িমস কেসর িমস কেসর
সং া
সং া

--

৩০.৭০%

৬ মােসর
মে
িন ি র
সং া

িন ি র হার

ববতী িবিভ
অথবছেরর

২৩৭

২০০

--

৮৪.৩৯%

০২

বতমােন

২০১৪-২০১৫

১৪৬

৫৩

৪৩

৩৮.৩৬%

০৩

পাইল ং
েজে র
আওতায়

২০১৫-২০১৬

১৭০

৮১

৮১

৪৭.৬৫%

 উ াবন েত িক িশ ণীয় রেয়েছঃ জনগনেক ত ও হােতর েঠায় সবা দােনর মা েম িম ব াপনােক
সহজী করণ করা যায়।
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26।"নামজারী ি য়া সহজীকরণ এবং ততম সমেয় সবা াি িনি তকরণ।"
 বা বায়ন এলাকাঃ উপেজলা িম অিফস, মেহর র সদর, মেহর র ।
 সম াঃ
 (ক) সবা িহতার িম আইন স িকত অসেচতনতা ও অ তা;
 (খ) সবা দােন কমকতা/কমচারীেদর অিধক পির ম ও সময় লাগেতা;
 (গ) দালালেদর দৗরা ;
 (ঘ) সবা হেণ অিতির খরচ।
 িকভােব সম া সমাধান করা হেয়েছঃ
 (ক) এক Website ও software তিরর মা েম অনলাইেন ও া য়ালী আেবদন হণ;
 (খ) আেবদন হেণর সােথ সােথ িডিজটাল রিজ ার-এ এি হে এবং আেবদনকারীেক
মেসেজর মা েম ািকং ও কস ন র দয়া হে
এবং একইসােথ তার নানীর স া
তািরখ জািনেয় দয়া;
 (গ) আেবদন ম র বা নাম র হেল সবা হীতােক মাবাইেল এসএমএস এর
মা েম িনেয়
দয়া;
 (ঘ) িডিজটাল খিতয়ান ত ও স মাতােবক রকড সংেশাধন;
 (ঙ) ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ক ক হাি ং েল অনলাইেন ও া য়ািল তািমল
িতেবদন দািখল।
 সম া সমাধােনর মে উ াবন িক িছলঃ নামজারী সং া জনগেণর সম া সমাধােন ি র বহার।
 বতমান উ াবেনর েবর অব া িক িছলঃ উ াবেনর েব জনগণেক ৫-৭ বার িম অিফেস যাতায়াত করেত
হেতা। নামজারী স
হেত ৪০-৬০ িদন সময় লাগত। জনগণ তােদর জিমর নামজারীর িবষেয় িব াি র
মে থাকেতা।
 জনগেণর সবা দােন িকভােব এ িমকা রাখেছঃ এ ি য়া উ াবেনর ফেল নামজারীর জ সংি েদর
২ থেক ৩ বার
িম অিফেস যাতায়াত করেত হে । নামজারী স
হেত ২০ থেক ৩০ িদন
সময় লাগেছ। ফেল জনসাধারণ কম সমেয় এবং কম পির েম ত সবা পাে ন।
 উ াবন েত িক িশ ণীয় রেয়েছঃ ি র স ক বহােরর মা েম দা িরক কাজ সহজতর করার
পাশাপািশ
সমেয় জনসাধারণেক স ক সবা দয়া স ব।
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27। " রকড ম বহাল অব া থেক -হােল িনেয় যাওয়া"
 বা বায়ন এলাকাঃ সহকারী কিমশনার ( িম), বাগমারা, রাজশাহী ।
 সম াঃ অিফেস কান রকড ম িছল না।
 িকভােব সম া সমাধান করা হেয়েছঃ প চ সদে র এক দল গঠন কের সময়াব কমপিরক না নয়ন
কের সাল িভি ক নিথপ িব স কের রকড ম িত া করা হেয়েছ
 সম া সমাধােনর মে উ াবন িক িছলঃ উ ত রকডপ সংর ণ ও ব াপনা।
 বতমান উ াবেনর েবর অব া িক িছলঃ কান রকড ম িছল না
 জনগেণর সবা দােন িকভােব এ িমকা রাখেছঃ েব সবা ত ািশেদর জােবদা নকল সরবরাহ করা
অেনক সময় সােপ িছল বতমােন এ করার পর জােবদা নকল অিত ত সমেয় সবা ত ািশেদর
জােবদা নকল সরবরাহ করা স বপর হেয়েছ এবং িবিভ িমস কস অেনক সহেজ ও কম সমেয় িন ি
করা স ব হে
 উ াবন েত িক িশ ণীয় রেয়েছঃ দলগত েচ ার ারা আপাত অস ব কাজও বাস বায়ন করা স ব এবং
এর ারা জনগণেক কম সময় ও ে কাংি ত সবা দওয়া যায়
 ছিবঃ
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28। জনেসবায় উপেজলা িম শাসন, সানাই ড়ী।
 বা বায়ন এলাকাঃ উপেজলা িম শাসন, সানাই ড়ী, নায়াখালী।
 সম া িক িছল
উপেজলা িম অিফেসর সম া স হঃ

জমাখািরজ নিথ, িবিবধ মামলার নিথ, িভ িপ নিথসহ অ া নিথ স হ স কভােব সংর ণ করা হত
না। ফেল কান সবা হীতা বা িম অিফেসর কান কমকতা, সহেজ নিথ পত না। এেত জনহয়রানী
ি পত এবং সরকারী স ি স কভােব সংর ণ করা যত না।

িম অিফেসর িবিভ মামলার নানীর ে না শ জারী হেত সময় লাগত এবং িবিবধ মামলা
িন ি েত দীঘ সময় েয়াজন হত।

িবিভ ইউিনয়ন িম অিফস ও িম শাসেনর কমকতােদর সােথ যাগােযােগর কান মা ম িছল না।

জনগেণর িম স িকত িবষেয় না জানার কারেন হয়রািনর েখা িখ হত।

উপেজলা িম অিফস দ সবা স েহর কান চার- চারনা িছল না। ফেল জনগণ এ সব সবা স েক
অবিহত িছল না।
 িকভােব সম া সমাধান করা হেয়েছঃ
► নামজারী নিথ, িবিবধ নিথস হ উপেজলা িম অিফেসর রকড েম ুপাকাের িছল। ুপাকাের থাকার ফেল
কান নিথ সহেজ েজ পাওয়া যত না। থেম কমকতা-কমচারীেদর সােথ িনেয় এ সম া িকভােব সমাধান
করা যায় এ িবষেয় পরামশ হণ করা হয়। পরবত েত রকড েমর জ সলফ বানােনাসহ সলফ স েহ
না ািরং করা হয়। নিথ স হ সালা সাের বাছাই করা হয়। ৫০ কের নিথ এেকক বাি েল অ
করা
হয়। পরবত েত ড়া বাছাই এর নিথ স হ িত সলফ এ রাখা হয়। নিথ স হ সালা সাের কি উটাের নিথ
ন র, সলফ ন র, তাক ন র এই িমেক িলিপব করা হয়। এেত য কান সবা হীতা ২/৩ িমিনেটর মে
তার েয়াজনীয় নিথ পেয় যাে ন।
► নামজারী মামলা, িবিবধ মামলার নানীর তািরখ স হ মাবাইেল এস এম এস/ ফস েকর মা েম জািনেয়
দয়া হয়।
► উপেজলা িম অিফস, ইউিনযন িম অিফেসর সকেলর জ
িমকােরর মাবাইল ন র দয়া হেয়েছ এবং
এক
ানােরর মা েম না ার স হ জনগেণর জ কাশ করা হেয়েছ।
►

►
►

►

িম অিফস দ সবা িস েজন চাটার ছাড়াও িবিভ কােজর ধাপ স হ াচাট আকাের অিফেসর বািহের
সািজেয় দয়া হেয়েছ। জনগন ব সহেজই কােজর পযায় েলা দখেত পাের এবং কাজ েলা স াদন করেত
পাের।
িম সং া আেবদন ফরম িবনা ে িবতরেনর ব া করা হেয়েছ। ফরম স হ রনসহ িম সং া
পরামেশর জ “ িম সবা কে র” চলন করা হেয়েছ।
সামািজক যাগােযাগ মা েম Face Book এ “AC LAND Sonaimuri” নামক ফইজ ক পইজ
খালা হেয়েছ। এেত িম সং া িবিভ আইন, িবিধ, পিরপ দয়া হেয়েছ। উপেজলা িম অিফেসর িবিভ
কমকা জনগণেক অবিহত করা হয়।
“AC LAND Sonaimuri” নামক মাবাইল এ াি েকশন তরী করা হেয়েছ। এ াি েকশন ডাউনেলাড কের
জনগণ িম সং ামত ায় সকল ধরেনর ত জানেত পাের। িম উ য়ন কর িনধারেণর জ এক Land
Tsx Calcolator এেত সংেযাজন করা হেয়েছ।

 সম া সমাধােনর মে উ াবন িক িছল
 িম সং া মতামত সকল িবিধ িবধান এর সফট কিপ উপেজলা িম অিফস হেত দান করা হয়।
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 রকড েমর নিথ স হ সািরকরন, কি উটাের ডাটােবইেজর মা েম নিথ েজ বর করা।
 িম অিফেস দ সকল সবার ফরম স হ িবনা ে িবতরণ এবং তা রেন সহেযািগতা করা।
 দ সবা স হ িস েজন চাটার পাশাপািশ াচাট আকাের দশন।
 কেপােরট িসম চা এবং ন র স হ মান সহােন দশন
 সানাই ড়ী উপেজলা িম অিফস দ সবা স হ িনেয় AC LAND Sonaimuri নামক মাবাইল
এ াি েকশন তরী।
 ইউিনয়ন িম অিফস ও উপেজলা িম অিফেস অিভেযাগ ব সহাপন এবং ইউিনয়ন িম অিফেস অিভেযাগ
বে র চািব সহাকারী কিমশনার িমর িনকট এবং উপেজলা িম অিফেসর অিভেযাগ বে র চািব উপেজলা
িনবাহী অিফসােরর িনকট রাখার বসহা করা হেয়েছ।
 বতমান উ াবেনর েব অব া িক িছল
I.
নিথ স হ আেগাছােলা িছল।
II.
নিথ সং া স ে স ক ধারনা িছল না।
III. নিথ ন হেয় যেতা।
IV. িস েজন চাটাের সবা হেণর ধারা স হ িবসতািরত নাই
V.
আেবদন ফরম সহজ াভ িছেলা না।
VI. িবিবধ মামলা িন ি েত দীঘ সময় লাগত, না শ জারীেত অেনক সময় েয়াজন।
VII. সবা হেণর অসম হেল অিভেযাগ জানােনার
িছল না।
 জনগেনর সবা দােন িকভােব এ িমকা রাখেছ
I.
জনগণ তার আপি ত / দাবী ত নিথ একিদেন ২/৩ িমিনেটর মে পেয় যায়।
II.
িবিবধ মামলা তািরখ সময় না শ ছাড়াও মাবাইেল SMS দয়া হয় িবধায় তােক বার বার িম
অিফেস এেস ধণা িদেত হয় না।
III. জনগণ য কান আেবদন ফরম িবনা ে পায়।
IV. আেবদন ফরম জনগণ চাইেল িম ত সবা কে র সহেযািগতা রণ করেত পাের।
V.
িম সং ামত সকল িবিধ িবধান এর সকল কিপ উপেজলা িম অিফস হেত দান করা হয়।
VI.
সবা স েক মতামত অিভেযাগ বে দয়া যায়।
VII. গণ নানীেত অংশ হণ কের িম সং ামত পরামশ িনেত পাের।
VIII. মাবাইল এ াপস, ফইজ ক ফইজ বহার কের িম স েক জানেত পাের।
 উ াবন েত িক িশ নীয় রেয়েছ
I.
িম সম ার অ তম দান কারন িম / িম আইন স েক অ তা / জনগণ বা সবা
িম আইন স েক জােন তেব তারা সহেজই সবা হণ করেত পাের। জনগণেক সবা
স েক জানােনা গেল এবং সবা হীতা সবা হেণ কান অ িবধায় স িখন হেল
জানােনার এবং তার িতকার করা হেল িম শাসেনর কােজ স তা ও জবাব িদিহতা ি
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29। কত েবােধর সিহত দািয় বাধঃ একসনা লীজ নবায়ন িফ আদােয় অসাধারণ অজন ।
 বা বায়ন এলাকাঃ বণচর উপেজলা, নায়াখালী।
 সম া িক িছল :
িনঃসে েহ আমােদর দশ বতমােন ত গিতেত সামেনর িদেক এিগেয় যাে এবং িবে র দরবাের মযাদার
আসেন আসীন হে । িক
হে এর সােথ তাল িমিলেয় আমারা কত
সবা দান করেত পারিছ আমােদর িম
সবা ত াশীেদর?
ায়শই দখা যায়, আমােদর দেশ িম অিফস েলােত সরকাির কাষাগাের টাকা জমা িদেত এেস সবা
ত াশীেদর িবড় নার অ নই । িম উ য়ন কর/ িডিসআর িফ/লীজমািন িত জমা দয়ার দায় যন সবা হীতার।
এে ে রাজ শাসেনর কমকতা/কমচারীর আইিন জ লতা ি সহ সিদ ার অভাব
হয়।এ িবষয় বশ
কেয়ক মাস ধের অিভেযাগ পাওয়ার িভি েত বণচর উপেজলা িম অিফেস এক উ াবনী িচ া বা বায়ন হয়। থম
িদেক অিভেযাজন করেত িগেয় সংি কমকতা/কমচারী/ সবা হীতা সহ িবিভ ি বেগর চ ােলে র েখা িখ
হেত হয়। ধীের ধীের আেলাচনা, উ ীপনা এবং যাগােযােগর মা েম উে খেযা সাফ স ব হেয়েছ।
 িকভােব সম া সমাধান করা হেয়েছ :
িবষয় হে , পিরেফির
বাজার স েহর চাি না িভ একসনা লীজ নবায়ন িফ আদায়। গতা গিতক
প া িছল চাি না িভ লীজ হীতা লীজ নবায়ন িফ জমা িদেত ই ক হেল ১ম ধােপ, সহকারী কিমশনার ( িম)
বরাবর আেবদন করেত হয় ; ২য় ধােপ, সহকারী কিমশনার ( িম) তদ করার জ উ আেবদন সংি
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতার িনকট রণ কেরন; ৩য় ধােপ , সংি ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা িবষয়
তদে র জ মাঠ পযােয় যান এবং তদ িতেবদন তরী কেরন;৪থ ধােপ,তদ িতেবদন সহকারী কিমশনার
( িম) বরাবর িবধাজনক সমেয় রণ কেরন;৫ম ধােপ,তদ িতেবদেন যিদ আপি পাওয়া না যায় তাহেল
সহকারী কিমশনার ( িম) আেদশপে র মা েম নািজরেক লীজ নবায়ন িফ আদােয়র জ িনেদশনা দন; ৬ ধােপ,
লীজ হীতা িনজ দািয়ে িবষয় অবগত হেয় উপেজলা িম অিফেস এেস লীজ নবায়ন িফ জমা দন। এভােব মাট
৬ ধােপ কাজ স
হয়। এখােন এ িবষয় বা ব সত য, িত ধােপ লীজ হীতা িনজ দািয়ে অিতির
সময়, যাতায়াত ও অথ খরচ (TCV) করেত বা হন।
 সম া সমাধােনর মে উ াবন িক িছল :
বণচর উপেজলা িম অিফস বতমােন য ন ন প া চা হেয়েছ এর মা েম গতা গিত ছয় ধােপর
পিরবেত এক / ই ধােপর মা েম লীজ িহতাগেণর (TCV) অেনকাংেশ াস কের বা হয়রািন / ভাগাি র
কের তঃ তভােব িব ল পিরমােণ লীজ নবায়ন িফ আদায় স
হয়। এ লে
পিরেফির
বাজােরর সকল
নিথ েলা (২১৫২ লীজ নিথ ) আলাদা কের বাজারওয়ারী িব
করা হেয়েছ এবং নিথ েলার ত স হ
কি উটারাই করা হেয়েছ। এর পর এক বাজার টােগট কের িত পেনর িদন অ র ১০০ নিথ তািলকা কের
(িব ািরত ত সহ) সংি ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতােক লীজ হীতাগেণর শত-লংঘন সং া কান আপি
থাকেল এক স ােহর মে
িতেবদন দয়ার জ বলা হয়।সােথ সােথ সংি বাজােরর লীজ িহতাগণেক লীজ
নবায়ন িফ জমা দওয়ার িবষয় অবগত করােনার জ সভাপিত/ সাধারণ স াদকেক বেকয়া িফ সহ তািলকা িদেয়
িনেদশনা দয়া হয়। িতেবদেনর িভি েত মাঠ পযােয় সহকারী কিমশনার ( িম), নািজর সহ সংি সকেলর
উপি িতেত লীজ নবায়ন িফ আদায় করা হয়। এ ি য়ায় অ উপেজলা িম অিফেস েবর ১০ (দশ) বছের যা
আদায় হয়িন গত ০১ (এক) বছের তার চেয় ছয় ণ টাকা অথাৎ ৬,০০,০০০/- (ছয় ল টাকা) আদায় স
হেয়েছ।
তাই নয়, ল ল টাকার অৈবধ লনেদন ব হেয়েছ। কাযত লীজ হীতাগণ লীজ নবায়ন িফ জমা িদেত িম
অিফেস আর আসেত হয়না বরং িম অিফস লীজ মািন আদােয়র লে তােদর দারেগাড়ায় পৗঁেছ যায়। তাই অ
উপেজলার সকল একসনা লীজ হীতাগণ ন ন প া েক াগত জািনেয়েছন।
আমরা িব াস কির, সকল সহকারী কিমশনার ( িম) এবং সংি অ া কমকতা/কমচারীগণ ন ন
ন ন জনেসবা লক প া চা র মা েম কাি ত পিরমাণ রাজ আদায় তথা িমর সািবক সবার মান ি কের
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অথৈনিতক ি নয় সিত কােরর অথৈনিতক উ য়ন সাধন কের গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়
ধানম ীর অ ীকার “ িভশন ২০২১” বা বায়ন করেত অিচেরই স ম হেব।
30।

সমেয় ত সবা দান।
 বা বায়ন এলাকাঃ হিবগ সদর, হিবগ ।
 সম া িক িছল:
েব নামজারী/ জমা খািরেজর ড়া আেদশ দােনর পর নামজারী খিতয়ান কা নেগা ক ক ১ নং
িলিপ বইেত জন কের তার া র ও সহকারী কিমশনার ( িম) এর অ েমাদন েম া র িনেয় ন ন নামজারী
খিতয়ান এর এক কিপ সবা হীতার কােছ দয়া হত িনধািরত িফস িডিসআর এর মা েম আদায় করার পর। েবর
খিতয়ান / খিতয়ান স হ থেক রকড কতেনর দািয়
িছল কা নেগা এর একার উপর। সহকারী কিমশনার
( িম) গণ সােবক খিতয়ান হেত িম কতন করা হেয়েছ িকনা এর কান খ জ রাখেতন না। ইউিনয়ন িম অিফেস
রি ত িলিপ বইেতও রকড সংেশাধন করা হেয়েছ িকনা বা ওই অিফেস সােবক খিতয়ান হেত িম কতন করা
হেয়েছ িকনা এ িবষেয় দািয় া কমকতাগণ উদাসীন িছেলন। রকড সংেশাধেনর সময় সােবক খিতয়ান হেত িম
ন ন খিতয়ােন কতন করা থাকেলও
পিরমাণ কমােনা হেতা, মােঝ মােঝ ‘গত খং' (গত/ ন ন খিতয়ান) ন র
িলখা থাকেতা। অেনক সময়ই সােবক খিতয়ান হেত কতন না কেরই ন ন খিতয়ান জন করা হেতা। ফেল যসব
নামজারী/ জমা খািরেজর সােবক খিতয়ান কতন করা হেতানা সসব সবা হীতারা চরম েভােগর স ুখীন হেতন।
মােঝ মােঝই এক জিম একািধকবার নামজারী হেয় যত এসব কারেণ।
 িকভােব সম া র সমাধান করা হেয়েছ?
সহকারী কিমশনার ( িম), হিবগ সদর - অিমতাভ পরাগ তা কদার ক ক দািয় হেণর িক িদেনর
মে ই এসব সম া গাচরী ত হবার পর উপেজলা িনবাহী অিফসার, হিবগ সদর, জনাব আশফা ল হক চৗ রী ক
অবিহত করা হয়। এ সম া হেত উ রেণর জ ইউএনও মেহাদেয়র সভাপিতে উপেজলা রাজ শাসেনর সকলেক
িনেয় সভা আহবান করা হয়। সভার আেলাচনা এবং সভাপিতর িদকিনেদশনায় ব সহেজই সম া র সমাধান করা
হয়। রকড সংেশাধেনর জ এক িসল বানােনা হয় যােত রকড সংেশাধেনর যাবতীয়
ণ ত সি েবিশত
হেব। এেত নামজারী ন র, সােবক খিতয়ান ন র, দাগ / দাগস েহর ন র দাগ অ যায়ী জিমর পিরমাণ ও ন ন
খিতয়ান ন র লখা থাকেব। কা নেগা ক ক সােবক রকড সংেশাধন কের া র করেল আবি কভােব সহকারী
কিমশনার ( িম) যাচাই েম সােবক রকড হেত কতন কের এরপর ন ন খিতয়ান এ া র করেবন। ইউিনয়ন িম
অিফেসর রকড সংেশাধন কের তািমল িতেবদন সহকারী কিমশনার ( িম) বরাবের ইউএলএও রণ করেবন।
ফল িতেত সবা হীতার েভাগ লাঘব হেয়েছ।
 সম ার সমাধােনর মে িক উ াবন িছল?
রকড সংেশাধেনর াচীন কাজ েত
ে র সীল তরীর মা েম এবং রকড সংেশাধেনর িত
পযােয় সহকারী কিমশনার( িম) এর ত তদারিক িনি ত করা হেয়েছ যা ইেতা েব অ পি ত িছল।
 বতমান উ াবেনর েবর অব া িক িছল?
রকড সংেশাধেনর সময় সােবক খিতয়ান হেত িম ন ন খিতয়ােন কতন করা থাকেলও
পিরমাণ
কমােনা হেতা, মােঝ মােঝ ‘গত খং' (গত/ ন ন খিতয়ান) ন র িলখা থাকেতা। অেনক সময়ই সােবক খিতয়ান হেত
কতন না কেরই ন ন খিতয়ান জন করা হেতা। ফেল যসব নামজারী/ জমা খািরেজর সােবক খিতয়ান কতন করা
হেতানা সসব সবা হীতারা চরম েভােগর স ুখীন হেতন। মােঝ মােঝই এক জিম একািধকবার নামজারী হেয় যত
এসব কারেণ।
 জনগেণর সবা দােন িকভােব এ িমকা রাখেছ?
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জনগন সবা পেয় স । সবা হীতার রকড সংেশাধন যথাযথ ি য়ায় হওয়ায় তারা ি া
থাকেছন। জনেভাগা ী াপকহাের াস পেয়েছ। সবা দানকারীরাও াচার চচার মা েম তােদর অিপত দািয়
চা েপ পালন করেছন।
 উ াবন েত িক িশ ণীয় রেয়েছ?
সবা দানকারীর দািয়ে অবেহলা সবা হীতােক চরম িবপদ করেত পাের। সবা দােন াচার/ উ ম
চচার মা েম গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধান অ যায়ী সকল সমেয় জনগেণর সবা করা জাতে র কেম িন
িত মা েষর অব কত এ অ ে দ অ ের অ ের পালন করা যায় এক সিদ া থাকেল।
31। অিতির জলা শাসক (রাঃ) আদালেতর িবিবধ মাক মা ত িন ি করন।
 ক বা বায়ন এলাকাঃ নােটার
 ক ব িব মান সম া ও সম ার ল কারণঃ
িব মান সম া
সম ার ল কারণ
সম ার কারেণ সবা িহতােদর ভাগাি
সবা হীতােক বার বার অিফেস
িতপে র জবাব সময়মত দািখল সবা হীতােক বার বার অিফেস হয়রািনর
আসেত হয়
না হওয়া
িশকার হওয়া
িতেবদন রেণ িবল ও তােত
সবা হীতার আিথক িত হওয়া
মাক মা িন ি েত দীঘ ি তা
বলতা
সময় াথনা কের মামলা দীঘািয়ত আথসামািজক উ য়ন বাধা হওয়া
সামািজক উ য়েন দীঘ ি তা
করার চ া করা
আিথক িতর স ুখীন হেত হয়
ল নিথ পরেণ িবল
নিথ উপ াপেন সহকারীর বলতা
নিথ ব াপনায় বলতা
িবেশষ কারেন আদালেতর
কায ম না হওয়া
সম া ও তার কারণ স েক িব িতঃ (Where, who, how much, what and why?)
েব রাজ মামলা িন ি েত গেড় ১.৫-২ বছর সময় লাগত এবং ১৫-২০ বার অিফেস যাতায়ােত ায় ১০,০০০/টাকার মত খরচ হেতা। ফেল আথসামািজক উ য়ন হত হেতা।

 কে িহত সমাধান ি য়াঃ
আেবদন াি র পর থম িদনই SA&T Act 1950 এর 148 ও 151 ধারা অ যায়ী Admission hearing
হেয় মামলা হীত / ত াখাত হেব। যিদ ১২ বছেরর উে র মামলা হেল বা েয়াজেন সহকারী কিমশনার ( িম)
িনধািরত ফরেমেট তদ িতেবদন িদেবন এবং ল নিথ রণ করেবন। িতপ েক না শ দয়া হেব।
ন ন েসস াপঃ
সবা দােনর ধাপ
িবিবধ মাক মা দািখল, SA&T Act 1950 এর 148 ও 151 ধারা
অ যায়ী Admission hearing ও আেদশ
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ল নিথ াি /িনধািরত ফরেমেট তদ

িতেবদন

২য় পে র জবাব দািখল ও নানী

অিধকতর নানী ও ড়া আেদশ/িন ি

ড়া আেদশ/িন ি
ক



বা বায়েন

ক

ি গত সমাধান বহার
 ডাটােবইজ তরী করা হেয়েছ

চিলত প িত হেত আলাদা কীভােব? উে াগ র মে ন ন /উ াবন িক িছল ?
 িনধািরত ফরেমেট তদ িতেবদন দান
 নিথ ব াপনায় ন ন প িত অবল ন

 মামলা নানীর েবই মামলা ন র িডসে
 ডাটােবেজর মা েম মামলার আপ েডট ত সরবরাহ
 বতমান উ াবেনর েবর অব াঃ রাজ মামলা িন ি েত গেড় ায় ২-২.৫ বছর লেগ যত এবং ১৫- ২০ বার
অিফেস যাতায়ােত ায় ১০,০০০/- টাকার মত খরচ হেতা। ফেল আথসামািজক উ য়ন হত হেতা। যা কিমেয়
এেন আথসামািজক উ য়ন তরাি ত হে ক র ল উে । েব

মাঠপযােয় িম সং া উ ম চচা, িম ম ণালয়

45

 SA&T Act 1950 এর 148 ও 151 ধারা অ যায়ী Admission
hearing হেতা না
 তদে র কান ফরেমট িছল না
 নিথ ব াপনায় বলতা িছল
 কান Database িছল না
কে র উপকার ভাগীঃ
ক. উপকারেভাগী কারাঃ নােটার জলার আপামর জনসাধারন
খ. সং াঃ ায় ২০০০ জন ( ফ য়ারী ১৬ পয )
গ. নারী, িশ , িতব ী ও িবধাবি তেদর জ
ক
িবধাঃ নানীেত অ ািধকার দয়া হয়
হীত সমাধােনর ফেল অিজত ফলাফল:
বতমান/ অিজত
সময় (িদন)
েব
ত ািশত ফলাফল
ফলাফল
মামলা িত ১০০০/মামলা িত ১০০০০/- টাকা
মামলা িত ৪০০০/- টাকা
খরচ (টাকা)
/২০০০/- টাকায় নািমেয়
(আ মািনক)
(আ মািনক)
আনা (আ মািনক)
যাতায়াত (বার)
১২-১৫ বার
৬-৮ বার
৩-৪ বার



অ া

ত ািশত ফলাফল/ অ া

িবধা

 িবে র য কান জায়গা
থেক নােটার রাজ
আদালেতর মামলা ত
দখা যায়
 সময় এবং যাতায়াত
কেমেছ

অিজত ফলাফল
িবে র য কান জায়গা থেক নােটার রাজ আদালেতর মামলার
ত দখা যায়

আমার কে র জ তরী ডাটােবইজ একিদেক উপকারেভাগীেদর জ অত উপকারী এবং ঊ তন ক প
ক ক মামলা স হ তদারিক করা সহজ যা সকল জলায় বহার করা স ব।
 উ াবন েত কী িশ ণীয় রেয়েছঃ
 িনয়িমত তদারিক কের িনিদ িবরিতেত সহকম েদর িনেয় সভা করেল সহকম েদর
মা েভট করা যায়
 িনয়িমত পির ম কের যাওয়া
 ক সংি ছিবঃ
 এ প নিথর টপ িসেটর মা েম নিথ ব াপনা উ ত করা হেয়েছ
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 তদে র িনিদ ফরেমেট য ফরেমেট ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতাগণ তদ
িতেবদন িদেয় থােকন
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 িনধািরত তািরেখ নানীর েব না শ বােড মামলার ত

দয়া হয়

 ফলাফল
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 মামলা িন ি র হার েব ও পের
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 মামলা িন ি র গড় সমেয়র লনা েব ও পের

 সহকম মা েভশন

 ডাটােবইেজর বিশ ঃ
 িত মামলার ত উ ডাটােবইেজ থােক
 উ তন ক প এবং আপীল আদালত স হ আদালেতর কায ম Real Time
মিনটর কেত পােরন
 অধস ন অিফস তার সংি ত Query কের ডাটােবইজ থেক পেত পাের
 প গন Query কের তােদর সংি ত দখেত পােরন
 ডাটােবইজ (Online Database) ইিতমে ই তরী করা হেয়েছ যার
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কানাঃ http://demo.xeroneit.net/adc_natore

ক র জাতীয় / ানীয় ী িত / র ারঃ িবভাগীয় ইেনােভশন এওয়াড াি
পাইলট ক
র তািরখ এবং স
হবার তািরখঃ ১লা নেভ র ২০১৪ এবং ৩১ মাচ ২০১৫
বা বায়নকারীর নাম, পদিব, কম ল ও ফান নং: মা: তৗিফক আল মাহ দ, অিতির
জলা শাসক (রাঃ),
নােটার।
32।অিডও রকিডং এর মা েম সবা সহজীকরণ।
 বা বায়ন এলাকাঃ উপেজলা িম অিফস, নােচাল, চ পাইনবাবগ ।
 সম া িক িছলঃ সবা হীতােদর সবা ি য়া ও সবা
স েক অ তা।
 িকভােব সম া র সমাধান করা হেয়েছঃ
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 সম ার সমাধােনর মে উ াবন িক িছলঃ িম সবার জ ল িবষয় সহজীকরেনর লে সহজ ভাষায়
অিডও রকিডং ও জনসমাগেম ীকােরর মা েম চার।
 বতমান উ াবেনর েবর অব া িক িছলঃ িনর র/অ িশি ত সবা হীতােদর সবা স েক অ তা যার
ফেল সময় লােগ ৯০ িদন, খরচ হয় ায় ৫০০০/-টাকা এবং যাতায়াত হয় ায় ১০-১২ বার।
 জনগেণর সবা দােন িকভােব এ িমকা রাখেছঃ অিডও রকিডং এর মা েম জনগণ সবা স েক
সেচতন হে এবং সময় ায় ০৭িদন কম লাগেছ, খরচ ায় ৪৮০০/-টাকা কম লাগেছ ও যাতায়াত ০৩ বার
কম লাগেছ।
 উ াবন েত িক িশ নীয় রেয়েছঃ িনর র/অ িশি ত জনগণ সহেজই অিডও রকিডং েন সবা স েক
অবিহত হে এবং উপকার পেত কেরেছ।

--- সমা ---
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