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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

f‚wg gš¿Yvjq 
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মুখবন্ধ 

জনগণের দ োরণগোড়োয় সরকোরর দসবো রনরিত করো, দসবোর মোন বৃরি এবং দসবোণক অরিকতর জনবোন্ধব করোর জন্য 

বততমোন সরকোর দৃঢ় প্ররতজ্ঞ। নোগররণকর জন্য সময়, খরচ ও যোতোয়োত সোশ্রয়ী করোর রনরমত্ত সরকোরর দসবো প্র োন 

প্ররিয়োয় ইরতবোচক পররবততণনর সূচনো দেণক নোগররক দসবোয় উদ্ভোবন িোরেোর সূত্রপোত হণয়ণে। উদ্ভোবণনর সংজ্ঞো, 

প্রণয়োগ ও পররব্যরি সরকোরর দসবোর দেণত্র রবরিন্ন মোত্রোয় উন্নীত হণয়ণে। প্রশোসরনক পিরত অেবো দসবো প্র োন 

প্ররিয়োয় ইরতবোচক পররবততন আনণত পোণর এমন সম্পূে ত নতুন একটি চচ তো রনজ অরিেণত্র অবতোরেো করো অেবো 

অন্য দকোণনো প্ররতষ্ঠোন, দসক্টর বো এমনরক অন্য দকোন দ ণশর সৃজনশীল চচ তো রনজ দেণত্র অনুকরে করোণকই মূলতঃ 

সরকোরর খোণত উদ্ভোবন িোরেো রহণসণব রচরিত করো হণে। এই পররবততন ক্ষুদ্রও হণত পোণর যো িমোগতিোণব রবদ্যমোন 

ব্যবস্থো ও পিরতর িোরোবোরহক উন্নয়ণন ভূরমকো রোখণব। 

তথ্য ও দযোগোণযোগ প্রযুরির িমবি তমোন প্রসোরে ও এর ব্যোপক ব্যবহোর নোগররক দসবোয় উদ্ভোবনণক আণরো যুণগোপণযোগী 

ও সহজতর করণত অন্যতম অনুষঙ্গ রহণসণব কোজ করণে। দস দপ্ররেণত ভূরম মন্ত্রেোলণয়র ভূরমকোও অনস্বীকোয ত। তথ্য 

প্রযুরির প্রণয়োগ, উৎকষ ত সোিন, ব্যোপক ব্যবহোর রনরিতকরে ও প্রোরিক মোনুণষর দ োরণগোড়োয় অনলোইন দসবো দপ ৌঁণে 

দ য়োর লণেে রডরজটোল বোংলোণ শ বোস্তবোয়ণনর মোধ্যণম সরকোরর দসবোসমূণহর প্রোরি সহরজকরে ও প্রশোসণনর 

সব তস্তণরর জবোবর রহতো প্ররতষ্ঠোর ভূরম মন্ত্রেোলয় বিপররকর। ভূরম মন্ত্রেোলয় এবং আওতোিীন  ির/সংস্থোসমূণহর 

উদ্ভোবনী উণদ্যোগসমূহ এর প্রকৃষ্ট উ োহরে। ভূরম মন্ত্রেোলণয়র ইণনোণিশন টিম মন্ত্রেোলণয়র অিেিরীে  ির/সংস্থোর 

ইণনোণিশন টিণমর সোণে সমন্বয়পূব তক ইণনোণিশন সংিোি প্রকোশনোটি প্রস্তুত কণরণে। 

জোরতর রপতো বঙ্গবন্ধু দশখ মুরজবুর রহমোন-এর স্বণের দসোনোর বোংলো প্ররতষ্ঠোয় সরকোরর কম তচোরীণ র ভূরমকো অতেি 

গুরুত্বপূে ত। সব তস্তণরর জনগণের িোণযোন্নয়ণনর মোধ্যণম একটি সুখী সমৃি দসোনোর বোংলো গড়োর প্রতেয় রনণয় সরকোরর 

 িরসমূহ যুণগোপণযোগী নব নব উদ্ভোবনী কম তপররকল্পনো গ্রহে ও বোস্তবোয়ন কণর নোগররক দসবোণক সহজলিে কণর 

তুণলণে। এ দেণত্র তথ্য প্রযুরির ব্যবহোর উন্নয়নণক ত্বরোরন্বত করণত অপররহোয ত রহণসণব ব্যবহৃত হণে। ভূরম মন্ত্রেোলয় 

এবং আওতোিীন  ির/সংস্থোসমূহ ভূরম সংিোি সকল দসবো তথ্য-প্রযুরি ব্যবহোণরর মোধ্যণম গ্রোহণকর কোণে দপ ণে 

দ ওয়ো এবং ই-গিোন্যতোন্স প্ররতষ্ঠোণক দকন্দ্র কণর রবরিন্ন কম তপররকল্পনো গ্রহে কণর দ ণশর সোমরগ্রক উন্নয়ণনর 

অগ্রযোত্রোয় রনণজণ র সম্পিৃ কণরণে। এ মন্ত্রেোলয় দ শব্যোরপ ই-রমউণটশন বোস্তবোয়ণনর স্বীকৃরত রহণসণব 

“জোরতসংণের ময তো োপূে ত ‘ইউনোইণটড দনশনস পোবরলক সোরিতস অেোওয়োড ত-২০২০’-এ ভূরষত হণয়ণে । এণেণত্র রবরিন্ন 

গুরুত্বপূে ত পরোমশ ত ও র করনণ তশনো প্র োন করণেন গেপ্রজোতন্ত্রী বোংলোণ শ সরকোণরর মোননীয় ভূরমমন্ত্রী সোইফুজ্জোমোন 

দচ ধুরী, এমরপ।  

রডরজটোল বোংলোণ শ রবরনম তোণে ভূরম মন্ত্রেোলয় এবং আওতোিীন  ির/সংস্থোসমূহ কর্ততক বোস্তবোয়নোিীন উদ্ভোবনী 

উণদ্যোগ সংকলন কণর প্রেীত এ প্রকোশনোটি একটি গুরুত্বপূে ত  তথ্য িোন্ডোর রহণসণব কোজ করণব মণম ত আরম আশো ব্যি 

কররে। প্রকোশনোর সোণে যোরো জরড়ত রেণলন তোণ রণক আরম আিররক অরিনন্দন জোনোই। 
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ভূমি িন্ত্রণালয় 

পটভূমি: বাাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি এ দেদশর অন্যতম জাতীয় আদয়র উৎস। প্রায় দুই-তৃতীয়াাংশ মানুদির জীবন-জীষবকার 

মির্ভর করর কৃমিখারের উপর মর্মি। তাই এ দেদশ ভূষম ও পাষন সম্পদের গুরুত্ব অপষরসীম। ভূষম িানুরির দমৌষলক প্রাকৃষতক সম্পে যা 

োর ষনতয প্রদয়াজনীয় খাদ্যদ্রব্য, ষশল্পপণ্য, দ াগ ষবলাস, স্বাস্থ্য রক্ষার উপকরণ ইতযাষের মূল উৎস। ষকন্তু জনসাংখ্যা বৃষি, ভূষমর 

অপষরকষল্পত ব্যবহাদরর কারদণ আমাদের এ গুরুত্বপূণ ণ সম্পে ষেন ষেন হ্রাস পাদে। অর্ ণননষতক অগ্রগষতর সাদর্ সাদর্ নগরায়দনর প্রবণতা 

বাড়দে, ষশল্পায়দনর পষরষধ ক্রমশঃ বৃষি পাদে, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, ষশক্ষা প্রষতষ্ঠাদনর ক্রমাগত সম্প্রসারদণর ফদল মার্াষপছু জষমর 

পষরমাণ ক্রদমই সাংকুষিত হদে। গুরুত্বপূণ ণ এ সম্পদের সঠিক ব্যবহার অরিকখামিই সুষ্ঠ পষরকল্পনার উপর ষন ণরশীল। তাই একটি যর্াযর্ 

পষরকল্পনা, দূরদর্শী নীষতর মাধ্যদম এই প্রাকৃষতক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার তর্া ভূষমর সদব ণাত্তম ব্যবহার ষনষিত করা প্রদয়াজন। এ ষবিদয় 

ইদতামদধ্য ভূষম মন্ত্রণালয় হদত ভূষম ব্যবহার নীষতমালা প্রণয়ন করা হদয়দে। 

জাষতর জনক বঙ্গবন্ধু দশখ মুষজবুর রহমাদনর দনতৃদত্ব মহান মুষিযুদির মাধ্যদম ১৯৭১ সাদল বাাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূষম সাংক্রান্ত 

সকল কায ণাষে সম্পােদনর জন্য একটি পূণ ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বতণমাদন ভূষম দরকর্ ণ ও জষরপ অষধেপ্তর, ভূষম সাংস্কার দবার্ ণ, ভূষম 

আপীল দবার্ ণ, ভূষম প্রশাসন প্রষশক্ষণ দকন্দ্র এবাং ষহসাব ষনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) েপ্তর ভূষম মন্ত্রণালয় এর অধীদন কাজ করদে। ষব াগীয় পয ণাদয় 

কষমশনার, দজলা পয ণাদয় কাদলক্টর (দজলা প্রশাসক), উপদজলা পয ণাদয় সহকারী কষমশনার(ভূষম), ইউষনয়ন পয ণাদয় ইউষনয়ন ভূষম সহকারী 

কম ণকতণা (তহশীলোরগণ) ভূষম সাংক্রান্ত কায ণাষে সম্পােদন ষনদয়াষজত রদয়দেন। ভূষম উন্নয়ন কর ও রাজস্ব আোয়, খাস জষম ব্যবস্থ্াপনা 

ও বদদাবস্ত, জলমহাল ব্যবস্থ্াপনা, ভূষম অষধগ্রহণ ও হুকুম েখল, ভূষম দরকর্ ণ ও জষরপকরণ এবাং ভূষম সাংষিষ্ট কম ণকতণা/কম ণিারীদের 

প্রষশক্ষণ প্রোন ইতযাষে ষবিদয় ভূষম মন্ত্রণালয় কাজ কদর যারে। এোড়া, ব্যাাংদকর মাধ্যদম ভূষম উন্নয়ন কর আোয়, জনস্বাদর্ ণ ভূষম আইন 

ও ষবষধ প্রণয়ন ইতযাষে সাংস্কারমূলক কায ণক্রম এবাং ভূষমহীন ষেন্নমূল জনদগাষ্ঠীর পুনব ণাসন, ভূষম দজাষনাং কায ণক্রম, ির দর্দলপদমন্ট এন্ড 

দসদটলদমন্ট প্রকদল্পর আওতায় ভূষমহীনদের মদধ্য খাসজষম বদদাবস্ত প্রোন, উপদজলা ও ইউষনয়ন ভূষম অষফস ষনম ণাণ ও দমরামত, ভূষম 

দরকর্ ণ আধুষনকীকরণ তর্া জনগণদক স্বল্পতম সমদয় ভূষম সাংক্রান্ত দসবা প্রোন ইতযাষে উন্নয়নমূলক কায ণাষে ভূষম মন্ত্রণালয় কতৃণক সম্পাষেত 

হদয় র্াদক। 

রূপকল্প: েক্ষ, স্বে, জবাবষেষহ এবাং জনবান্ধব ভূষম ব্যবস্থ্াপনা। 

অমর্লক্ষ্য: েক্ষ, আধুষনক ও দটকসই ভূষম ব্যবস্থ্াপনার মাধ্যদম ভূষমর সদব ণাত্তম ব্যবহার এবাং ভূষম-সাংক্রান্ত জনবান্ধব দসবা ষনষিতকরণ। 

প্রধাি কায ভাবলী: 

• খষতয়ান হালনাগােকরণ; 

• ভূষম রাজস্ব আোয়, কর বষহভূ ণত রাজস্ব আোয়, সায়রাত মহাল ব্যবস্থ্াপনা এবাং সাটি ণষফদকট দকস ষনষ্পষত্ত;  

• কৃষি ও অকৃষি খাস জষম বদদাবস্ত প্রোন এবাং গুেগ্রাম সৃজন; 

• আইন ও ষবষধসমূহ যুদগাপদযাগীকরণ; 

• পষরবীক্ষণ ও তোরষক এবাং ষবষ ন্ন প্রষশক্ষদণর মাধ্যদম কম ণকতণা-কম ণিারীদের কম ণেক্ষতা বৃষি; 

• ভূষম অষধগ্রহণ, ভূষম ষবদরাধ ষনষ্পষত্ত, অ যন্তরীণ সীমানা ষবদরাধ ষনষ্পষত্তকরণ এবাং আন্তজণাষতক সীমানা সম্পষকণত ষবিয় ষনষ্পষত্ত;  

• ইউষনয়ন ও উপদজলা ভূষম অষফস ষনম ণাণ এবাং ষনরীক্ষা কায ণক্রম পষরিালনা এবাং 

• দমৌজা জষরপকরণ, স্বত্বষলষপ কষম্পউটাদর সাংরক্ষণ ও মুদ্রণ এবাং স্বত্বষলষপ হস্তান্তর।  

 

 

 

 

 

 

 
ভূমিরেবা মিমিটাল  

বদরল যারে মদিকাল 
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ইরিারর্র্শি (উদ্ভাবিী) টিরির েকল কি ভকেভার িাি ও ছমব: 

ক্রি িং িাি ও পদমব টিরির পদমব ছমব 

1.  
দমাঃ আব্বাে উষিন 

যুগ্মসষিব (প্রশাসন) 

ষিফ ইদনাদ শন অষফসার 

 

2.  
র্. দমা: জাষহে দহাদসন পষনর, ষপএএ 

উপসষিব  

সেস্য 

 

3.  
এস. এম. দগালাম রব্বানী 

উপসষিব  

সেস্য 

 

4.  
দমাোম্মাৎ মমতাজ দবগম 

উপসষিব 

সেস্য 

 

5.  
দমাহাম্মে নূর দহাদসন 

ষসদেম এনাষলে 

সেস্য 

 

6.  
অরুন কুমার মন্ডল 

উপসষিব 

সেস্য সষিব 

 

 

ইরিারর্র্শি (উদ্ভাবিী) েংক্রান্ত উরেখরযাগ্য কায ভক্রি (২০২০-২১): 

• ষর্ষজটাল দরকর্ ণ রুম (eporcha.gov.bd) সাংক্রান্ত অনলাইন দসবা িালুকরণ এবাং এর ষনয়ষমত মষনটষরাং; 

• ভূষম সাংক্রান্ত মাঠপয ণাদয়র ০৪(িার) টি দসবা সহষজকরদণ যাবতীয় কায ণসম্পােন;  

• উদ্ভাবনী উদদ্যাগ প্রেশ ণনীর (দশাদকষসাং) আদয়াজনসহ উদ্ভাবকগদনর প্রদণােনা প্রোদনর ব্যবস্থ্া গ্রহণ; 

 

 

 

 



3 

 

উদ্ভাবনী উদদ্যাগ সাংক্রান্ত তথ্য, ২০২০-২১ 

১) উদ্ভাবদনর নাম: ষর্ষজটাল দরকর্ ণ রুম 

২) উদ্ভাবরির পূদব ণ সমস্যার েংমক্ষ্প্ত মববরণ: খষতয়ান সাংগ্রদহ দসবা গ্রহীতাদের দজলা প্রশাসদকর কায ণালদয় অষধক যাতায়াত এবাং োলাল 

িদক্রর দেৌরাদযযর কারদণ হয়রাষনর ষশকার হওয়া। 

৩) উদ্ভাবদনর দযৌষিকতা: জষমর খষতয়ান সাংগ্রদহ হয়রাষন কমাসহ োলাল িদক্রর দেৌরাযয হ্রাস পাদব। 

৪) উদ্ভাবরির েংমক্ষ্প্ত মববরণ 

ক) েিাধাি প্রমক্রয়া: সেবাগ্রহীোগণ ের্শরীরর সিলা প্রর্শােরকর কায ভালরয় আরবদি িিা প্রদাি ও গ্রহরণর ফরল অমধক েিয় এবং অর্ ভ 

ব্যয় হরো। এরই সপ্রমক্ষ্রে সেবাগ্রহীোরদর সুমবধারর্ ভ অিলাইরির িাধ্যরি উক্ত সেবা েহরিই প্রদারির িন্য ভূমি িন্ত্রণালয় হরে 

উরযাগ গ্রহণ করা হয়। সেবা গ্রহীোগণ স্বল্প েিরয় এবং স্বল্প ব্যরয় চালুকৃে সেবা হরে সুমবধা প্রাপ্ত হরবি। একিি সেবাগ্রহীো 

অিলাইরি খমেয়াি/দমৌজা ম্যাপ এর িন্য আরবদি োষখদলর মাধ্যদম ষবনামূদে তাৎক্ষষণক াদব অনলাইন কষপ প্রাপ্ত হদবন। এছাড়াও 

আরবদিকারী অিলাইরি মিধ ভামরে মফ প্রদাি োরপরক্ষ্ োটি ভফাইি কমপর িন্য আরবদি কররে পাররবি। আরবদিকারী সয ঠিকািায় 

খমেয়ারির োটি ভফাইি কমপ সপরে ইচ্ছুক সে ঠিকািায় োটি ভফাইি কমপ সপ্ররণ করা হরব।  

খ) পদ্ধমে মচত্র: (সমস্যার সমাধাদনর পিষত ষিত্র) 
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গ) বেভিাি অবস্থা: মিষজটাল দরকর্ ণ রুম সাংক্রান্ত দসবা www.eporcha.gov.bd সাইদটর মাধ্যদম উন্মুি করা হদয়দে। 

নাগষরকদের জন্য এই দসবা প্রার্ষমক াদব ২১ (একুশ) টি দজলা (ঢাকা, ফষরেপুর, নরষসাংেী, দগাপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল, শরীয়তপুর, 

ষকদশারগঞ্জ, মাোরীপুর, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাষনকগঞ্জ, িট্টগ্রাম, 

ষসদলট, দমৌল ীবাজার, হষবগঞ্জ ময়মনষসাংহ, দনত্রদকাণা, পঞ্চগড়, 

কুষড়গ্রাম, রাংপুর ও ষসরাজগঞ্জ)-র জষরদপর খষতয়ান ও দমৌজা ম্যাপ 

এই ষসদেদম উন্মুি করা হদয়দে। বষণ ণত সাইট হদত নাগষরকগণ 

কাষিত খষতয়ান ও দমৌজা ম্যাপ সহদজই খ ুঁদজ পান এবাং অনলাইন 

কষপ প্রাষপ্তসহ সাটি ণফাইর্ কষপর জন্য অনলাইদন ষফ প্রোন কদর 

আদবেন করদত পারদেন। ইদতামদধ্য ২১ টি দজলার ১১৩৯৫৭৭ টি 

ষবএস, ৩৮১৯৭৫৯ টি ষসএস, ৬৯১৬৩৩৯ টি আর এস, ৯২১৮৯৮৩ 

টি এসএ, ৩৭৬২৬ টি দপটি, ৫৮৭২৮ টি ষেয়ারাসহ সব ণদমাট 

২১২৪১০১২ টি খষতয়ান আপদর্ট করা হদয়দে। 

৫) সুষবধাদ াগীর ধরণ ও সাংখ্যা: বাাংলাদেদশর সকল নাগষরক। 

৬) উদ্ভাবনী উদদ্যাগ বাস্তবায়দন িযাদলঞ্জসমূহ এবাং তা ষনরসদন গৃহীত 

দকৌশল/ব্যবস্থ্াসমূহ:  

ষবদ্যমান খষতয়াদনর তথ্য প্রাষপ্ত এবাং তা ষনভূ ণল াদব অনলাইন 

ষসদেদম হালনাগাে করা একটি বড় িযাদলঞ্জ। এই িযাদলঞ্জ 

দমাকাষবলায় ষবদ্যমান খষতয়ানসমূহ হালনাগােকরদণর জন্য 

প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ করা হদে এবাং ষনয়ষমত াদব তা 

মষনটষরাং এর আওতায় আনা হদয়দে। 

৭) উদ্ভাবনী উদদ্যাগটির প্রিারণা ও দটকসইকরদণর কম ণপষরকল্পনা এবাং তা বাস্তবায়দন গৃহীত ব্যবস্থ্াসমূহ: 

• ষনয়ষমত াদব ষপ্রন্ট ও ইদলকট্রষনক ষমষর্য়াদত প্রিার প্রিারণার মাধ্যদম জনগনদক অনলাইন দসবা গ্রহদণর ষবিদয় উদ্বুিকরণ; 

• িালুকৃত দসবাটি ষনয়ষমত াদব মষনটষরাং এর আওতায় আনয়ন এবাং 

• িালুকৃত দসবার মান উন্নয়দন কায ণকর পেদক্ষপ গ্রহণ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘হাদতর মুদঠায় ভূষমদসবা’ প্রষতপাদ্যদক সামদন দরদখ ভূষম মন্ত্রণালদয়র সদম্মলন 

কদক্ষ ষর্ষজটাল বাাংলাদেশ ষবষনম ণাদণ বাাংলাদেদশর ২১টি দজলার দরকর্ ণ রুদমর 

নাগষরক সাষ ণস ই-সাষ ণস বা ষর্ষজটাল সাষ ণদস রূপান্তদরর কায ণক্রদমর উদদ্বাধন 

কদরন মাননীয় ভূষমমন্ত্রী সাইফুজ্জামান 

ষর্ষজটাল দরকর্ ণ রুম সাইদটর একাাংশ 
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দসবা সহষজকরণ সাংক্রান্ত তথ্য, ২০২০-২১ 

দসবা সহষজকরণ-০১ 

১) সহষজকৃত দসবার নাম: েিদপ্রাপ্ত বীর মুমক্তরযাদ্ধারদর িািিামর ১০ (দর্শ) কায ভমদবরের িরধ্য েম্পন্নকরণ েংক্রান্ত।  

২) সেবাটি েহমিকররণর পূরব ভর প্ররেে ম্যাপ এবং পররর প্ররেে ম্যাপ (েংমক্ষ্প্ত বণ ভিােহ) 

পূরব ভর প্ররেে ম্যাপ েংমক্ষ্প্ত বণ ভিা 

 

(ক) েহকারী কমির্শিার (ভূমি) কর্তভক আরবদি প্রামপ্তর পর ০২ 

(দুই) মদরির িরধ্য সকইে িমর্ সৃিি এবং সরমিস্টারর অন্তর্ভ ভক্ত 

করর িািিামরর আরবদিটি েংমিষ্ট ভূমি েহকারী কি ভকেভা 

বরাবর সপ্ররণ।  

(খ) িািিামর আরবদি প্রামপ্তর ০৭ (োে) মদরির িরধ্য েরিমিরি 

েদন্ত ও সরকি ভ যাচাইপূব ভক কানুিরগা/ োরর্ভয়ার/ ইউমিয়ি ভূমি 

েহকারী/উপেহকারী কি ভকেভা িািিামরর প্রস্তাব/প্রমেরবদি 

দামখল। 

(গ)  প্রস্তাব/প্রমেরবদি দামখরলর পর ০১ (এক) মদরির িরধ্য 

প্রস্তাব/প্রমেরবদি মূল িমর্রে অন্তর্ভ ভক্ত করর েহকারী কমির্শিার 

(ভূমি) আরবদি/ররকিীয় িামলক ও স্বার্ ভেংমিষ্টরদররক শুিামির 

িন্য সিাটির্শ প্রদাি। 

(ঘ) সিাটির্শ প্রদারির পর ০২-০৩ (দুই-মেি) মদরির িরধ্য 

িমর্/ররকি ভ যাচাই/ পরীক্ষ্া ও সযযচ ম্যাপ তেমরপূব ভক শুিামির 

িন্য প্রস্তুমে গ্রহণ। 

(ঙ) পরবেী ৮-১৩ (আট-রের) মদরির িরধ্য যর্াযর্ শুিামি অরন্ত 

েহকারী কমির্শিার (ভূমি) িািলাটি মিষ্পমি কররবি। 

 

পররর প্ররেে ম্যাপ েংমক্ষ্প্ত বণ ভিা 

 

(ক) েহকারী কমির্শিার (ভূমি) কর্তভক আরবদি প্রামপ্তর পর 

অমবলরে িািিামরর আরবদিটি েংমিষ্ট ভূমি েহকারী কি ভকেভা 

বরাবর সপ্ররণ কররবি। েিদপ্রাপ্ত বীর মুমক্তরযাদ্ধারদর িািিামরর 

মবিয়টি মবরর্শি গুরুরের েরে মবরবচিায় “বীর মুমক্তরযাদ্ধারদর 

িন্য িািিামরর সরমিস্টার”-এ এমি কররবি। 

(খ) িািিামর আরবদি প্রামপ্তর ৩ (মেি) কায ভমদবরের িরধ্য 

েররিমিরি েদন্তপূব ভক কানুিরগা/োরর্ভয়ার/ ইউমিয়ি ভূমি 

েহকারী/উপেহকারী কি ভকেভা (প্ররযািয সক্ষ্রত্র) েহকারী 

কমির্শিার (ভূমি) বরাবরর প্রমেরবদি দামখল কররবি। 

প্ররযািযরক্ষ্রত্র েহকারী কমির্শিার (ভূমি) স্বয়ং েররিমিি েদন্ত 

কররবি। 

(গ) চতুর্ ভ কায ভমদবরে েহকারী কমির্শিার (ভূমি) েংমিষ্টরদররক 

শুিামির িন্য সিাটির্শ মদরবি এবং ই-রিইল/রিাবাইল সিরেি 

সযারগ সিাটিরর্শর মবিরয় অবমহে কররবি।  

(ঘ) পরবেী ০৬ (ছয়) কায ভমদবরের িরধ্য যর্াযর্ শুিামি অরন্ত 

েহকারী কমির্শিার (ভূমি) িািলাটি মিষ্পমি কররবি। 
 

 



6 

 

৩) দসবাটি সহষজকরদণর পূদব ণর ও পদরর TCV এনালাইষসস তর্া  (Time, Cost & Visit) এর  তুলনা 

 সহষজকরদণর পূদব ণর পিষত  সহষজকরদণর পদরর  পিষত 

সময় 

(ষেন/ঘন্টা) 

২৮ ষেন ১০ কায ণষেবস  

খরি (নাগষরক 

ও অষফদসর) 

আদবেদনর সাদর্ দকাট ণ ষফ-২০(ষবশ) টাকা, দনাটিশ জারী 

ষফ- ৫০(পঞ্চাশ) টাকা, দরকর্ ণ সাংদশাধন বা হালকরণ ষফ- 

১০০০(এক হাজার) টাকা এবাং প্রষত কষপ নামজাষর 

খষতয়ান সরবরাহ বাবে- ১০০(একশত) টাকা। (ষবঃদ্রঃ 

আদবেন পদত্রর দকাট ণ ষফ োড়া বাষকগুদলা ষর্ষসআর এর 

মাধ্যদম আোয় করা হদব।) 

 আদবেদনর সাদর্ দকাট ণ ষফ-২০(ষবশ) টাকা, দনাটিশ 

জারী ষফ- ৫০(পঞ্চাশ) টাকা, দরকর্ ণ সাংদশাধন বা 

হালকরণ ষফ- ১০০০(এক হাজার) টাকা এবাং প্রষত 

কষপ নামজাষর খষতয়ান সরবরাহ বাবে- 

১০০(একশত) টাকা। (ষবঃদ্রঃ আদবেন পদত্রর দকাট ণ 

ষফ োড়া বাষকগুদলা ষর্ষসআর এর মাধ্যদম আোয় 

করা হদব।) 

যাতায়াত একই  একই  

ধাপ ০৫ ০৩ 

জনবল ১৬ ১২ 

োষখলীয় 

কাগজপত্র 

১। ২০ (ষবশ) টাকার দকাট ণষফ সহ মূল আদবেন ফরম। 

২। আদবেনকারীর ১ (এক) কষপ পাসদপাট ণ সাইদজর েষব 

(একাষধক ব্যষির দক্ষদত্র প্রদতযদকর জন্য েষব প্রদযাজয)। 

৩। খষতয়াদনর ফদটাকষপ/সাটি ণফাইর্ কষপ। 

৪। ধায ণকৃত বদকয়া ভূষম উন্নয়ন কর পষরদশাদধর রষশে 

(োষখলা)। 

৫। সব ণদশি জষরদপর পর দর্দক বায়া/ষপট েষলদলর 

সাটি ণফাইর্/ফদটাকষপ। 

৬। উত্তরাষধকারসূদত্র মাষলকানা লা  করদল অনষধক ষতন 

মাদসর মদধ্য ইসুযকৃত মূল উত্তরাষধকার সনে। 

৭। আোলদতর রাদয়র ষর্ষক্রর মাধ্যদম জষমর মাষলকানা 

লা  করদল উি রাদয়র সাটি ণফাইর্/ফদটাকষপ। আপীল 

হদয় র্াকদল তার তথ্য বা ষর্ষক্রর সাটি ণফাইর্ কষপ বা 

ফদটাকষপ। 

৮। আদবেনকারীর পষরিয়পদত্রর সতযাষয়ত অনুষলষপ ( 

জাতীয় পষরিয়পত্র / দ াটার আইষর্ / জন্ম ষনবন্ধন সনে/ 

পাসদপাট ণ / ড্রাইষ াং লাইদসন্স/ অন্যান্য) 

১। ২০ (ষবশ) টাকার দকাট ণষফ সহ মূল আদবেন 

ফরম। 

২। আদবেনকারীর ১ (এক) কষপ পাসদপাট ণ সাইদজর 

েষব (একাষধক ব্যষির দক্ষদত্র প্রদতযদকর জন্য েষব 

প্রদযাজয)। 

৩। খষতয়াদনর ফদটাকষপ/সাটি ণফাইর্ কষপ। 

৪। ধায ণকৃত বদকয়া ভূষম উন্নয়ন কর পষরদশাদধর 

রষশে (োষখলা)। 

৫। সব ণদশি জষরদপর পর দর্দক বায়া/ষপট েষলদলর 

সাটি ণফাইর্/ফদটাকষপ। 

৬। উত্তরাষধকারসূদত্র মাষলকানা লা  করদল 

অনষধক ষতন মাদসর মদধ্য ইসুযকৃত মূল 

উত্তরাষধকার সনে। 

৭। আোলদতর রাদয়র ষর্ষক্রর মাধ্যদম জষমর 

মাষলকানা লা  করদল উি রাদয়র 

সাটি ণফাইর্/ফদটাকষপ। আপীল হদয় র্াকদল তার 

তথ্য বা ষর্ষক্রর সাটি ণফাইর্ কষপ বা ফদটাকষপ। 

৮। আদবেনকারীর পষরিয়পদত্রর সতযাষয়ত 

অনুষলষপ ( জাতীয় পষরিয়পত্র / দ াটার আইষর্ / 

জন্ম ষনবন্ধন সনে/ পাসদপাট ণ / ড্রাইষ াং লাইদসন্স/ 

অন্যান্য) 

৪) দকান ধরদনর এবাং কত সাংখ্যক দেকদহাল্ডার/দবষনষফষসয়াষর দসবা টি গ্রহণ কদর র্াদক?  

   েিদপ্রাপ্ত বীর মুমক্তরযাদ্ধাগণ । 

৫) দসবাটি বাস্তবায়দনর িযাদলঞ্জ এবাং তা ষনরসদন গৃহীত দকৌশল/ব্যবস্থ্াসমূহ: 

িযাদলঞ্জ: েিদপ্রাপ্ত বীর মুমক্তরযাদ্ধারদর সক্ষ্রত্র ১০ কায ভমদবরের িরধ্য িািিামর মিষ্পমির সয উরযাগ েরকার গ্রহণ করররছ ো েংমিষ্ট 

েকল বীর মুমক্তরযাদ্ধারদররক অবগে করা।  
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গৃহীত দকৌশল/ব্যবস্থ্াসমূহ: মুষিযুি ষবিয়ক মন্ত্রণালয় দর্দক েিদপ্রাপ্ত বীর মুমক্তরযাদ্ধারদর োমলকা েংগ্রহপূব ভক োরদররক ১০ 

কায ভমদবরের িরধ্য িািিামর মিষ্পমি মবিরয় েরকাররর গৃহীে উরযাগ েম্পরকভ িািারিার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। েংমিষ্ট অমেমরক্ত সিলা 

প্রর্শােক (রািস্ব) উক্ত সেবা বাস্তবায়রির মবিরয় সফাকাল পরয়ন্ট মিরয়ামিে র্াকরবি এবং মেমি সেবাদারির মবিয়টি মিমবড়র্ারব 

েত্ত্বাবধাি কররবি এবং পরবেী িারের ১০ োমররখর িরধ্য অমেমরক্ত সিলা প্রর্শােক (রািস্ব) ভূমি িন্ত্রণালয় এবং ভূমি েংযার সবারি ভ 

প্রমেরবদি সপ্ররণ কররবি।  

৬) দসবাটির প্রিারণা ও দটকসইকরদণর কম ণপষরকল্পনা এবাং তা বাস্তবায়দন গৃহীত ব্যবস্থ্াসমূহ 

• ভূষম মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইদট প্রকাশ; 

• ভূষম মন্ত্রণালদয়র দফসবুক দপদজ প্রকাশ এবাং 

• ষনধ ণাষরত সমদয়র মদধ্য নামজাষর সম্পদন্নর জন্য সকল ষব াগীয় কষমশনার, দর্পুটি কষমশনার, উপদজলা ষনব ণাহী 

কম ণকতণা এবাং সহকারী কষমশনার (ভূষম) -দক পত্র দপ্ররণ। 
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দসবা সহষজকরণ-০২ 

১) সহজীকৃত দসবার নাম: গুরুেপূণ ভ মর্শল্প প্রমেষ্ঠাি/রপ্তািীমুখী মর্শল্প/ তবরদমর্শক মবমিরয়াগকারী প্রমেষ্ঠারির িারি িািিামর ৭ (োে) 

কায ভমদবরের িরধ্য েম্পন্নকরণ েংক্রান্ত। 

২) সেবাটি েহমিকররণর পূরব ভর প্ররেে ম্যাপ এবং পররর প্ররেে ম্যাপ (েংমক্ষ্প্ত বণ ভিােহ) 

পূরব ভর প্ররেে ম্যাপ সাংষক্ষপ্ত বণ ণনা 

 

(ক) েহকারী কমির্শিার (ভূমি) কর্তভক আরবদি প্রামপ্তর পর 

০২ (দুই) মদরির িরধ্য সকইে িমর্ সৃিি এবং সরমিস্টারর 

অন্তর্ভ ভক্ত করর িািিামরর আরবদিটি েংমিষ্ট ভূমি েহকারী 

কি ভকেভা বরাবর সপ্ররণ।  

(খ) িািিামর আরবদি প্রামপ্তর ০৭ (োে) মদরির িরধ্য 

েরিমিরি েদন্ত ও সরকি ভ যাচাইপূব ভক কানুিরগা/ োরর্ভয়ার/ 

ইউমিয়ি ভূমি েহকারী/উপেহকারী কি ভকেভা িািিামরর 

প্রস্তাব/প্রমেরবদি দামখল। 

(গ)  প্রস্তাব/প্রমেরবদি দামখরলর পর ০১ (এক) মদরির িরধ্য 

প্রস্তাব/প্রমেরবদি মূল িমর্রে অন্তর্ভ ভক্ত করর েহকারী 

কমির্শিার (ভূমি) আরবদি/ররকিীয় িামলক ও 

স্বার্ ভেংমিষ্টরদররক শুিামির িন্য সিাটির্শ প্রদাি। 

(ঘ) সিাটির্শ প্রদারির পর ০২-০৩ (দুই-মেি) মদরির িরধ্য 

িমর্/ররকি ভ যাচাই/ পরীক্ষ্া ও সযযচ ম্যাপ তেমরপূব ভক শুিামির 

িন্য প্রস্তুমে গ্রহণ। 

(ঙ) পরবেী ৮-১৩ (আট-রের) মদরির িরধ্য যর্াযর্ শুিামি 

অরন্ত েহকারী কমির্শিার (ভূমি) িািলাটি মিষ্পমি কররবি। 

 

পররর প্ররেে ম্যাপ েংমক্ষ্প্ত বণ ভিা 

 

(ক) েহকারী কমির্শিার (ভূমি) কর্তভক আরবদি প্রামপ্তর পর 

োৎক্ষ্মিকর্ারব িািিামরর আরবদিটি েংমিষ্ট ভূমি েহকারী 

কি ভকেভা বরাবর সপ্ররণ কররবি। মবযিাি েকল গুরুেপূণ ভ 

মর্শল্প প্রমেষ্ঠাি, সকাম্পািী (রকাম্পািী টু সকাম্পািী িািিামর), 

রপ্তািীমুখী মর্শল্প প্রমেষ্ঠারির িািিামরর মবিয়টি মবরর্শি 

গুরুরের োরর্ মবরবচিা করর িািিামরর িন্য আলাদা একটি 

সরমিস্টার এমি কররবি। 

(গ) িািিামর আরবদি প্রামপ্তর ০২ (দুই) কায ভমদবরের িরধ্য 

েররিমিরি েদন্তপূব ভক কানুিরগা/ োরর্ভয়ার/ ইউমিয়ি ভূমি 

েহকারী/উপেহকারী কি ভকেভা িািিামরর প্রমেরবদি দামখল 

কররবি। প্ররযািয সক্ষ্রত্র েহকারী কমির্শিার (ভূমি) স্বয়ং 

েদন্ত কররবি। 

(ঘ)  র্তেীয় কায ভমদবরে েহকারী কমির্শিার (ভূমি) েংমিষ্টরদররক  

শুিামির িন্য সিাটির্শ মদরবি। 

(ঙ) পরবেী ০৪ (চার) কায ভমদবরের িরধ্য যর্াযর্ শুিামি অরন্ত 

েহকারী কমির্শিার (ভূমি) িািলাটি মিষ্পমি কররবি। 
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৩) দসবাটি সহষজকরদণর পূদব ণর ও পদরর TCV এনালাইষসস তর্া (Time, Cost & Visit) এর তুলনা 

 সহষজকরদণর পূদব ণর পিষত  সহষজকরদণর পদরর পিষত 

সময় 

(ষেন/ঘন্টা) 

২৮ ষেন ০৭ কায ণষেবস  

খরি 

(নাগষরক ও 

অষফদসর) 

আদবেদনর সাদর্ দকাট ণ ষফ-২০(ষবশ) টাকা, দনাটিশ জারী 

ষফ- ৫০(পঞ্চাশ) টাকা, দরকর্ ণ সাংদশাধন বা হালকরণ ষফ- 

১০০০(এক হাজার) টাকা এবাং প্রষত কষপ নামজাষর খষতয়ান 

সরবরাহ বাবে- ১০০(একশত) টাকা। (ষবঃদ্রঃ আদবেন 

পদত্রর দকাট ণ ষফ োড়া বাষকগুদলা ষর্ষসআর এর মাধ্যদম 

আোয় করা হদব।) 

 আদবেদনর সাদর্ দকাট ণ ষফ-২০(ষবশ) টাকা, দনাটিশ 

জারী ষফ- ৫০(পঞ্চাশ) টাকা, দরকর্ ণ সাংদশাধন বা 

হালকরণ ষফ- ১০০০(এক হাজার) টাকা এবাং প্রষত 

কষপ নামজাষর খষতয়ান সরবরাহ বাবে- 

১০০(একশত) টাকা। (ষবঃদ্রঃ আদবেন পদত্রর দকাট ণ 

ষফ োড়া বাষকগুদলা ষর্ষসআর এর মাধ্যদম আোয় 

করা হদব।) 

যাতায়াত - - 

ধাপ ০৫ ০৩ 

জনবল ১৬ ১২ 

োষখলীয় 

কাগজপত্র 

১। ২০ (ষবশ) টাকার দকাট ণষফ সহ মূল আদবেন ফরম। 

২। আদবেনকারীর ১ (এক) কষপ পাসদপাট ণ সাইদজর েষব 

(একাষধক ব্যষির দক্ষদত্র প্রদতযদকর জন্য েষব প্রদযাজয)। 

৩। খষতয়াদনর ফদটাকষপ/সাটি ণফাইর্ কষপ। 

৪। ধায ণকৃত বদকয়া ভূষম উন্নয়ন কর পষরদশাদধর রষশে 

(োষখলা)। 

৫। সব ণদশি জষরদপর পর দর্দক বায়া/ষপট েষলদলর 

সাটি ণফাইর্/ফদটাকষপ। 

৬। উত্তরাষধকারসূদত্র মাষলকানা লা  করদল অনষধক ষতন 

মাদসর মদধ্য ইসুযকৃত মূল উত্তরাষধকার সনে। 

৭। আোলদতর রাদয়র ষর্ষক্রর মাধ্যদম জষমর মাষলকানা লা  

করদল উি রাদয়র সাটি ণফাইর্/ফদটাকষপ। আপীল হদয় 

র্াকদল তার তথ্য বা ষর্ষক্রর সাটি ণফাইর্ কষপ বা ফদটাকষপ। 

৮। আদবেনকারীর পষরিয়পদত্রর সতযাষয়ত অনুষলষপ 

(জাতীয় পষরিয়পত্র / দ াটার আইষর্ / জন্ম ষনবন্ধন সনে/ 

পাসদপাট ণ / ড্রাইষ াং লাইদসন্স/ অন্যান্য) 

১। ২০ (ষবশ) টাকার দকাট ণষফ সহ মূল আদবেন 

ফরম। 

২। আদবেনকারীর ১ (এক) কষপ পাসদপাট ণ সাইদজর 

েষব (একাষধক ব্যষির দক্ষদত্র প্রদতযদকর জন্য েষব 

প্রদযাজয)। 

৩। খষতয়াদনর ফদটাকষপ/সাটি ণফাইর্ কষপ। 

৪। ধায ণকৃত বদকয়া ভূষম উন্নয়ন কর পষরদশাদধর 

রষশে (োষখলা)। 

৫। সব ণদশি জষরদপর পর দর্দক বায়া/ষপট েষলদলর 

সাটি ণফাইর্/ফদটাকষপ। 

৬। উত্তরাষধকারসূদত্র মাষলকানা লা  করদল 

অনষধক ষতন মাদসর মদধ্য ইসুযকৃত মূল 

উত্তরাষধকার সনে। 

৭। আোলদতর রাদয়র ষর্ষক্রর মাধ্যদম জষমর 

মাষলকানা লা  করদল উি রাদয়র 

সাটি ণফাইর্/ফদটাকষপ। আপীল হদয় র্াকদল তার 

তথ্য বা ষর্ষক্রর সাটি ণফাইর্ কষপ বা ফদটাকষপ। 

৮। আদবেনকারীর পষরিয়পদত্রর সতযাষয়ত 

অনুষলষপ (জাতীয় পষরিয়পত্র / দ াটার আইষর্ / 

জন্ম ষনবন্ধন সনে/ পাসদপাট ণ / ড্রাইষ াং লাইদসন্স/ 

অন্যান্য) 

৪) দকান ধরদনর এবাং কত সাংখ্যক দেকদহাল্ডার/দবষনষফষসয়াষর দসবা টি গ্রহণ কদর র্াদক?  

   গুরুেপূণ ভ মর্শল্প প্রমেষ্ঠাি/রপ্তািীমুখী মর্শল্প/ তবরদমর্শক মবমিরয়াগকারী প্রমেষ্ঠাি 

৫) দসবাটি বাস্তবায়দনর িযাদলঞ্জ এবাং তা ষনরসদন গৃহীত দকৌশল/ব্যবস্থ্াসমূহ: 

িযাদলঞ্জ: নামজাষরর জন্য আদবেনকারী গুরুত্বপুণ ণ মর্শল্প প্রমেষ্ঠাি/রপ্তািীমুখী মর্শল্প/ তবরদমর্শক মবমিরয়াগকারী প্রমেষ্ঠাি কতৃণক েখলকৃত 

ভূষমদত দকান সমস্যা রদয়দে ষকনা দস সম্পদকণ তথ্য জানা। 
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গৃহীত দকৌশল/ব্যবস্থ্াসমূহ: গুরুত্বপুণ ণ মর্শল্প প্রমেষ্ঠাি/রপ্তািীমুখী মর্শল্প/ তবরদমর্শক মবমিরয়াগকারী প্রমেষ্ঠাি কতৃণক েখলকৃত ভূষম সম্পদকণ 

তথ্য দনওয়ার জন্য পয ণাপ্ত জনবল (সাদ ণয়ার ও কানুনদগা) সাংকট রদয়দে। সাদ ণয়ার ও কানুনদগা ষনদয়াদগর ষবষধমালা প্রণয়দনর কাজ 

িলদে। ষবষধমালা প্রণয়ন সম্পন্ন হদল সাদ ণয়ার ও কানুনদগা ষনদয়াগ করা হদব। 

েংমিষ্ট অমেমরক্ত সিলা প্রর্শােক (রািস্ব) এ মবিরয় সফাকাল পরয়ন্ট মিরয়ামিে র্াকরবি এবং মেমি সেবাদারির মবিয়টি মিমবড়র্ারব 

েত্ত্বাবধাি কররবি এবং প্রমেিারে এ ব্যাপারর েংমিষ্ট অমেমরক্ত সিলা প্রর্শােক (রািস্ব) ভূমি িন্ত্রণালয়, বাংলারদর্শ মবমিরয়াগ উন্নয়ি 

কর্তভপক্ষ্ (মবিা) এবং মুখ্য েিন্বয়ক (এেমিমি মবিয়ক)-রক প্রমেরবদি সদরবি। 

৬) দসবাটির প্রিারণা ও দটকসইকরদণর কম ণপষরকল্পনা এবাং তা বাস্তবায়দন গৃহীত ব্যবস্থ্াসমূহ 

• ভূষম মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইদট প্রকাশ; 

• ভূষম মন্ত্রণালদয়র দফসবুক দপদজ প্রকাশ এবাং 

• ষনধ ণাষরত সমদয়র মদধ্য নামজাষর সম্পদন্নর জন্য সকল ষব াগীয় কষমশনার, দর্পুটি কষমশনার, উপদজলা ষনব ণাহী 

কম ণকতণা এবাং সহকারী কষমশনার (ভূষম) -দক পত্র দপ্ররণ।  
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দসবা সহষজকরণ-০৩ 

১) সহষজকৃত দসবার নাম: সাব-দরষজষি অষফস হদত েষলদলর একটি কষপ এবাং এলটি দনাটিদশর একটি কষপ প্রাষপ্তর পর নামজাষর 

কায ণক্রম সম্পন্নকরণ সাংক্রান্ত। 

২) দসবাটি সহষজকরদণর পূদব ণর প্রদসস ম্যাপ এবাং পদরর প্রদসস ম্যাপ (সাংষক্ষপ্ত বণ ণনা সহ): 

পূরব ভর প্ররেে ম্যাপ সাংষক্ষপ্ত বণ ণনা 

 

(ক) েহকারী কমির্শিার (ভূমি) কর্তভক আরবদি প্রামপ্তর পর ০২ (দুই) মদরির 

িরধ্য সকইে িমর্ সৃিি এবং সরমিস্টারর অন্তর্ভ ভক্ত করর িািিামরর 

আরবদিটি েংমিষ্ট ভূমি েহকারী কি ভকেভা বরাবর সপ্ররণ কররবি। 

(খ) িািিামর আরবদি প্রামপ্তর ০৭ (োে) মদরির িরধ্য েরিমিরি েদন্ত ও 

সরকি ভ যাচাইপূব ভক কানুিরগা/ োরর্ভয়ার/ ইউমিয়ি ভূমি 

েহকারী/উপেহকারী কি ভকেভা িািিামরর প্রস্তাব/প্রমেরবদি দামখল 

কররবি। 

(গ) প্রস্তাব/প্রমেরবদি দামখরলর পর ০১ (এক) মদরির িরধ্য 

প্রস্তাব/প্রমেরবদি মূল িমর্রে অন্তর্ভ ভক্ত করর েহকারী কমির্শিার (ভূমি) 

আরবদি/ররকিীয় িামলক ও স্বার্ ভেংমিষ্টরদররক শুিামির িন্য সিাটির্শ 

মদরবি। 

(ঘ) সিাটির্শ প্রদারির পর ০২-০৩ (দুই-মেি) মদরির িরধ্য িমর্/ররকি ভ 

যাচাই/ পরীক্ষ্া ও সযযচ ম্যাপ তেমরপূব ভক শুিামির িন্য প্রস্তুমে গ্রহণ 

কররবি। 

(ঙ) পরবেী ৮-১৩ (আট-রের) মদরির িরধ্য যর্াযর্ শুিামি অরন্ত েহকারী 

কমির্শিার (ভূমি) িািলাটি মিষ্পমি কররবি। 

 

পররর প্ররেে ম্যাপ েংমক্ষ্প্ত বণ ভিা 

 

(ক) সাব-দরষজিার কতৃণক দরষজষিকৃত েষলদলর একটি কষপ ও এলটি 

দনাটিদশর একটি পষরেন্ন ও পাঠদযাগ্য কষপ সাব-দরষজিার সাংষিষ্ট 

উপদজলা/সাদকণল ভূষম অষফদস দপ্ররণ করদবন এবাং সাব-দরষজষি অষফস 

হদত েষলদলর কষপ (অনুষলষপ) এবাং এলটি দনাটিশ পাওয়ার সদঙ্গ সদঙ্গ 

“সাব-দরষজষি অষফস হদত প্রাপ্ত েষলদলর ষ ষত্তদত ই-নামজাষর” নাদম 

বষণ ণত দরষজোর-৯ (২য় খন্ড)-এ যর্াযর্ াদব এষি কদর ই-নামজাষরর 

জন্য ষমস দকস রুজু করদবন।  

(খ) প্রিষলত ষবধান অনুযায়ী নামজাষরর ষফ ও সাষ ণস িাজণ পষরদশাধ করা 

এবাং েষলল অষবকল নকল কষপসহ উপষস্থ্ত হদয় শুনাষন গ্রহদণর লদক্ষয 

সদব ণাচ্চ ০৪ (িার) কায ণষেবদসর মদধ্য সময় ষেদয় েষলল গ্রহীতাদক ই-

দমইল/দমদসজ প্রোন করদবন। 

(গ) নামজাষর/ই-নামজষর খষতয়াদনর ষ ষত্তদত জষমর েষলল দরষজদিশন 

সম্পন্ন হদল এবাং এর ষ ষত্তদত মাষলকানা পষরবতণন হদল শুনাষনকাদল সাব-

দরষজষ্ট্রার অষফদসর ষবদশি ষসল এবাং “শুধুমাত্র সহকারী কষমশনার, ভূষম 

অষফদসর নামজাষর কাদয ণ ব্যবহাদরর জন্য” দলখা যুি েষলদলর অনুষলষপর 

সদঙ্গ েষলল গ্রহীতার ষনকট রষক্ষত েষলদলর সাযুজযতা পরীক্ষা করদবন 

এবাং েষলদলর কষপ এবাং এলটি দনাটিশ সহকারী কষমশনার (ভূষম)-এর 

ষনকট দপৌুঁোদনার তাষরখ হদত পরবতী ০২ (দুই) কায ণষেবদসর মদধ্য 

নামজাষর সম্পন্ন ষনষিত করদবন। 
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৩) দসবাটি সহষজকরদণর পূদব ণর ও পদরর TCV এনালাইষসস তর্া (Time, Cost & Visit) এর তুলনা: 

 সহষজকরদণর পূদব ণর পিষত   সহষজকরদণর পদরর  

পিষত  

সময় (ষেন/ঘন্টা)  ব্যষি আদবেন বা LT দনাটিশ প্রাষপ্তর পর সদব ণাচ্চ ২৮ ষেন 

প্রবাসী বাাংলাদেষশ নাগষরকদের জন্য মহানগর সাদকণদল - ০৯ 

কায ণষেবস ও অন্যান্য দক্ষদত্র - ১২ কায ণষেবস।  

ষবষনদয়াগবান্ধব রপ্তানীমুখী ষশল্প ও বাষনষজযক প্রষতষ্ঠান (ঢাকা, 

নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও িট্টগ্রাম এলাকার দক্ষদত্র) - ০৭ ষেন 

 ব্যষি আদবেন বা LT 

দনাটিশ প্রাষপ্তর পর সদব ণাচ্চ 

০৮ কায ণষেবস 

 

খরি (নাগষরক ও 

অষফদসর)  

আদবেদনর সদঙ্গ দকাট ণ ষফ - ২০ টাকা, দনাটিশ জাষর ষফ - ৫০ টাকা, 

নামজাষর জমা াগ/ জমা একষত্রকরদণর আদবেন মঞ্জুর হবার পর : 

দরকর্ ণ সাংদশাধন ষফ - ১০০০ টাকা, খষতয়ান ষফ (প্রষত কষপ) - ১০০ 

টাকা 

আদবেদনর সদঙ্গ দকাট ণ ষফ 

- ২০ টাকা, দনাটিশ জাষর 

ষফ - ৫০ টাকা, 

নামজাষর জমা াগ/ জমা 

একষত্রকরদণর আদবেন 

মঞ্জুর হবার পর : 

দরকর্ ণ সাংদশাধন ষফ - 

১০০০ টাকা, খষতয়ান ষফ 

(প্রষত কষপ) - ১০০ টাকা 

যাতায়াত   - - 

ধাপ   ১৭টি ১৫টি 

জনবল  ৬ জন  

োষখলীয় 

কাগজপত্র  

১) সব ণদশি নামজাষর ও জমা াগ/ জমা একষত্রকরদণর খষতয়ান 

২) সব ণদশি দগদজদট প্রকাষশত খষতয়াদনর কষপ 

৩) ওয়াষরশ সনেপত্র (প্রদযাজয দক্ষদত্র) - অনষধক ০৩ মাদসর মদয়য় 

ইসুযকৃত 

৪) মূল েষলদলর ফদটাকষপ/ সাটি ণফাইর্ কষপ 

৫) সব ণদশি জষরদপর পর দর্দক আদবেনকারীর আদবেন করার সময় 

পয ণন্ত হস্তান্তদরর বায়া/ পীট েষলল 

৬) হালনাগাে ভূষম উন্নয়ন কর পষরদশাদধর োষখলা 

৭) আোলদতর রায়/ আদেশ/ ষর্ষক্র র্াকদল আদেশ ও আরষজর 

সাটি ণফাইর্ কষপ 

৮) জষমর দিৌহষিসহ কলষম নকশা (আদবেনকারী ষনদজর মদতা) 

৯) আদবেনকারীর জাতীয় পষরিয়পদত্রর ফদটাকষপ 

১০) আদবেদনর সদঙ্গ আদবেনকারীর সদ্য দতালা এক কষপ পাসদপাট ণ 

সাইদজর েষব 

১১) আদবেনকারীর পদক্ষ মদনানীত দকান ব্যষি শুনাষনদত র্াকদত 

িাইদল েষবসহ হলফনামার েষব 

১২) ষশল্প প্রষতষ্ঠাদনর দক্ষদত্র ষবর্া কতৃণক ষনধ ণাষরত কাগজপত্র 

দকান কাগজপত্র োষখল 

করার প্রদয়াজন দনই। 

শুনাষনর সময় জষম 

গ্রহীতাদক দরষজষিকৃত 

েষলল ষনদয় আসদত হদব। 
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৪) সুষবধাদ াগীর ধরণ ও সাংখ্যা: দরষজষিকৃত জষমর সকল দক্রতাগণ। 

৫) দসবাটি বাস্তবায়দনর িযাদলঞ্জসমূহ এবাং তা ষনরসদন গৃহীত দকৌশল/ব্যবস্থ্াসমূহ: 

িযাদলঞ্জ: 

নামজাষর কদর শুনাষনর জন্য েষলল োতা এবাং গ্রহীতাদক দনাটিশ করদত হয়। েষলদল োতা গ্রহীতার দকান দমাবাইল নম্বর ও বতণমান 

ঠিকানা না র্াকায় তাদের দনাটিশ ষেদয় শুনাষন করা যাদে না এবাং এ কারদণ এ পিষতদত নামজাষর করা যাদে না। 

গৃহীত দকৌশল/ব্যবস্থ্াসমূহ: 

েষলদল েষলল গ্রহীতার দমাবাইল নম্বর, বতণমান ঠিকানা এবাং জন্ম তাষরখ অন্তর্ভ ণি করদল এ সমস্যার সমাধান হদব। আইন মন্ত্রণালয় 

এই ষবিদয় যাদত প্রদয়াজনীয় ষনদে ণশনা প্রোন কদর দসজন্য কাজ করা হদে। 

৬) দসবাটির প্রিারণা ও দটকসইকরদণর কম ণপষরকল্পনা এবাং তা বাস্তবায়দন গৃহীত ব্যবস্থ্াসমূহ: 

• দসবাটি বাস্তবায়দন পষরপত্র জাষর; 

• পষরপত্র ওদয়বসাইদট প্রকাশ এবাং 

• গণমাধ্যম এবাং সামাষজক দযাগাদযাগ মাধ্যম প্রিার।  
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ভূষম সাংস্কার দবার্ ণ 

পটভূষম: ১৭৭২ সদন রাজস্ব প্রশাসন পষরিালনার জন্য স্থ্ায়ী দকন্দ্রীয় সাংস্থ্া ষহদসদব প্রষতষষ্ঠত হয় ‘দবার্ ণ অব দরষ ষনউ’। এরপর ষবষ ন্ন 

সমদয় কষমশনার, কাদলক্টর পে সৃষষ্ট এবাং রাজস্ব দবার্ ণ গঠদনর মাধ্যদম ভূষম ব্যবস্থ্াপনার প্রশাসষনক কাঠাদমাদক দৃঢ় করার পেদক্ষপ 

দনওয়া হয়।  

স্বাধীনতা পরবতী ১৯৭২ সদন ‘‘দবার্ ণ অব দরষ ষনউ’’ ষবলুপ্ত হদল দবাদর্ ণর সকল োষয়ত্ব তৎকালীন ভূষম প্রশাসন ও ভূষম সাংস্কার মন্ত্রণালদয়র 

অন্তর্ভ ণি হয় এবাং মাঠ পয ণাদয়র রাজস্ব অষফসসমূহ তোরষক ও পষরেশ ণদনর োষয়ত্ব ভূষম মন্ত্রণালদয়র অনুষব াগ ‘ভূষম সাংস্কার কষমশনার 

কায ণালদয়র’ অধীন একজন ভূষম সাংস্কার কষমশনার (যুগ্মসষিব) এবাং িার ষব াদগর জন্য িার জন উপ-ভূষম সাংস্কার কষমশনারদক 

(উপসষিব) ন্যস্ত করা হয়। 

মাঠ পয ণাদয় ভূষম প্রশাসন পষরিালনা, আপীল ষনষ্পষত্ত ইতযাষে অষতষরি োষয়ত্ব ভূষম মন্ত্রণালদয়র উপর ন্যস্ত করা হদল তা নীষত ষনধ ণারণীর 

মূল োষয়দত্বর সাদর্ অষতষরি িাদপর সৃষষ্ট কদর। ফদল পূদব ণর ‘দবার্ ণ অব দরষ ষনউ’ এর মত একটি দবার্ ণ গঠদনর প্রদয়াজনীয়তা দেখা দেয়। 

পরবতীদত ষবিয়টি জাতীয় সাংসদে উত্থাষপত হদল ভূষম প্রশাসন দবার্ ণ এযাক্ট, ১৯৮০ আইন পাশ হয়। ১৯৮২ সাদলর দশিষেদক ভূষম প্রশাসন 

দবার্ ণ এর কায ণক্রম শুরু হয়। 

সরকাদরর ভূষম সাংস্কার অষ যান দজারোর হওয়ার দপ্রষক্ষদত জাতীয় ভূষম সাংস্কার কাউষন্সদলর ষসিান্ত অনুযায়ী ১৯৮৯ সদনর ১৬ মাি ণ ভূষম 

সাংস্কার দবার্ ণ অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ ও ভূষম আপীল দবার্ ণ অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ অনুযায়ী তৎকালীন ভূষম সাংস্কার কষমশনাদরর কায ণালয়দক অবলুপ্ত 

ও ভূষম প্রশাসন দবার্ ণদক দ দঙ্গ যর্াক্রদম ভূষম সাংস্কার দবার্ ণ ও ভূষম আপীল দবার্ ণ নাদম দুটি দবার্ ণ সৃষষ্ট করা হয়। 

রূপকল্প: বতণমান সরকাদরর দঘাষিত রূপকল্প’ ২০৪১ অনুযায়ী সব ণস্তদর ষর্ষজটাল দসবা িালুকরণসহ ষর্ষজটাল বাাংলাদেশ ষবষনম ণাদণ জনগদণর 

দোরদগাড়ায় ভূষম দসবা দপৌুঁদে দেওয়ার লদক্ষয ষবদ্যমান পিষতর বেদল আরও সহজ ও জনবান্ধব পিষতদত ভূষম কর আোয় প্রষক্রয়ার অাংশ 

ষহদসদব অনলাইদন ভূষম উন্নয়ন কর িালু করা হদয়দে। ‘র্ভষম উন্নয়ন কর’ সফটওয়যার এর মাধ্যদম বতণমান ম্যানুয়াল পিষতর ধাপসমূহ হ্রাস 

কদর দসবাটি সহজীকরণ করা হদয়দে। এ পিষত প্রদয়াদগর ফদল দসবা গ্রহীতাগণ স্বল্প সমদয় ও স্বল্প ব্যদয় দসবা গ্রহদণ সক্ষম হদব।  

অষ লক্ষয: ভূষম দসবার প্রর্াগত ধারণার বলয় দর্দক দবষরদয় এদস সরকাদরর ষ শন ২০৪১ অজণন তর্া ষর্ষজটাল বাাংলাদেশ ষবষনম ণাণ 

প্রষতশ্রুষতর আদলাদক ভূষম সাংষিষ্ট দসবা সমূহদক অষধকতর স্বে,জবাবষেষহমূলক, দটকসই ও জনবান্ধব  ষহদসদব গদড় দতালার লদক্ষয মাঠ 

প্রশাসদনর ভূষম দসবা কায ণক্রমদক ষর্ষজটালাইজর্ করা। 

প্রধান কায ণাবলী:  

• ভূষম রাজস্ব প্রশাসদনর মাঠ পয ণাদয়র েপ্তরসমূদহর বাদজট প্রণয়ন ও োড়করণ। 

• ভূষম উন্নয়ন কদরর সঠিক োবী ষনধ ণারণ, ভূষম উন্নয়ন কর আোয় বৃষির জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থ্া গ্রহণ।  

• দকাট ণ অব ওয়ার্ ণস্ এর আওতাধীন এদেটসমূদহর ব্যবস্থ্াপনা ও তোরষক এবাং মন্ত্রণালদয় এতেসাংক্রান্ত প্রষতদবেন দপ্ররণ।   

 

ইদনাদ শন (উদ্ভাবনী) টিদমর সকল কম ণকতণার নাম ও েষব: 

ক্রি িং িাি ও পদমব টিরির পদমব ছমব 

1.  

দবগম যাষহো খানম 

সেস্য (প্রশাসন) 
ইদনাদ শন অষফসার 

 

2.  

দমাঃ দরজাউল কবীর 

উপ ভূষম সাংস্কার কষমশনার-২ 

সেস্য 
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3.  

কামাল দমাহাম্মে রাদশে 

সহকারী ভূষম সাংস্কার কষমশনার-১ 

সেস্য 

 

4.  

দমাঃ শামসুষিন আহদমে 

সহকারী দমইনদটন্যান্স ইষঞ্জষনয়ার 

সেস্য 

 

5.  

দমাঃ আরাফাত রহমান 

সহকারী দপ্রাগ্রামার 

সেস্য 

 

6. 

দমাসাঃ রাদবয়া বসরী  

সহকারী ভূষম সাংস্কার কষমশনার-৩ 

সেস্য সষিব 

 

ইদনাদ শন (উদ্ভাবন) সাংক্রান্ত উদেখদযাগ্য কায ণক্রম (২০২০-২১): 

● ভূষম উন্নয়ন কর সফটওয়যার পাইলটিাং কায ণক্রম গ্রহণ। 

● কম ণশালা আদয়াজদনর মাধ্যদম মাঠ পয ণাদয়র কম ণকতণাদের পরামদশ ণর ষ ষত্তদত ভূষম উন্নয়ন কর সফটওয়যার এর অষধকতর উন্নয়ন 

সাধন। 

● ভূষম উন্নয়ন কর পষরদশাদধর ষনষমত্ত দমাবাইল ষফন্যাষন্সয়াল সাষ ণস (Mobile Financial Service) এবাং কদয়কটি 

ব্যাাংদকর সাদর্ দপদমন্ট দগটওদয় (Payment Gateway) চুষি সম্পােন। 

 

উদ্ভাবনী উদদ্যাগ সাংক্রান্ত তথ্য, ২০২০-২১ 

১) উদ্ভাবদনর নাম: অনলাইদন ভূষম উন্নয়ন কর 

২) উদ্ভাবদনর পূদব ণ সমস্যার সাংষক্ষপ্ত ষববরণ: র্ভষমর মাষলকদক ভূষম উন্নয়ন কর প্রোদনর লদক্ষয বহুবার ভূষম অষফদস গমণ করদত হদতা। 

তাোড়া কর প্রোদনর জন্য ভূষম মাষলকদক দেদশর এক প্রান্ত দর্দক অন্য প্রান্ত ভ্রমণ করদত হদতা। যা অতযন্ত সময়সাদপক্ষ এবাং ভ্রমণ 

উপলদক্ষয অদর্ ণর অপিয় হদতা। তদুপষর, এোড়াও কত টাকা কর এদসদে তাও সঠিক াদব জানা দযত না।  

৩) উদ্ভাবদনর দযৌষিকতা: ষবশ্বায়দনর এই যুদগ সরকার ভূষম উন্নয়ন কর কত প্রাপ্য হদয়দে তা জানার জন্য এবাং কর পষরদশাদধর জন্য 

বারবার ভূষম অষফদস গমণ, ব্যাাংদকর োরস্থ্ হওয়া ইতযাষে হয়রাষন দর্দক মানুিদক মুষি দেওয়া। উদ্ভাবদনর ফদল একজন ভূষম মাষলক 

পৃষর্বীর দযদকান প্রান্ত হদত অনলাইদন ভূষম উন্নয়ন কর প্রোন করদত পারদবন।  

৪) উদ্ভাবদনর সাংষক্ষপ্ত ষববরণ 

ক) সমাধান প্রষক্রয়া: (উদ্ভাবনী উদদ্যাদগর সাহাদে কী াদব সমস্যার সমাধান করা হদয়দে তার বণ ণনা) 

উদ্ভাবদনর ফদল একজন ভূষম মাষলক পৃষর্বীর দযদকান প্রান্ত দর্দক অনলাইদন ভূষম উন্নয়ন কর প্রোন করদত পারদবন। এর জন্য দকান 

যাতায়াত ষকাংবা অষতষরি অর্ ণ খরি করদত হদবনা।  

খ) পিষত ষিত্র: (সমস্যার সমাধাদনর পিষত ষিত্র): প্রদযািয নয় 
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গ) বতণমান অবস্থ্া: (প্রদয়াজনীয় ষস্থ্র ষিত্রসহ) 

 

৫) সুষবধাদ াগীর ধরণ ও সাংখ্যা: দেদশর সকল ভূষম মাষলক এর সুষবধাদ াগী। আনুমাষনক ৪ দকাটি+ ভূষম মাষলকগণ এর সুষবধা দ াগ 

করদত পারদবন।  

৬) উদ্ভাবনী উদদ্যাগ বাস্তবায়দন িযাদলঞ্জসমূহ এবাং তা ষনরসদন গৃহীত দকৌশল/ব্যবস্থ্াসমূহ: (উদ্ভাবনী উদদ্যাগ বাস্তবায়ন করদত কী কী 

সমস্যার সমু্মখীন হদত হদয়দে এবাং তা ষনরসদন গৃহীত পেদক্ষপ/দকৌশল/ব্যবস্থ্াসমূহ) 

িযাদলঞ্জঃ প্রায় ৫ দকাটি দহাষল্ডাং এর জন্য দরষজোর-২ হালনাগাে করা এবাং অনলাইদন র্াটা এষি করা।  

গৃহীত ব্যবস্থ্াঃ ভূষম ব্যবস্থ্াপনা অদটাদমশন প্রকল্প দর্দক দরষজোর-২ হালনাগাে করার জন্য অর্ ণ োড় করা হদয়দে। বতণমাদন খব দ্রুত 

গষতদত র্াটা এষির কাজ িলদে। ১ জুলাই ২০২১ দর্দক দরষজদিশন করা সকল নাগষরক ঘদর বদস অনলাইদন ভূষম উন্নয়ন কর প্রোন 

করদত পারদবন।  

৭) উদ্ভাবনী উদদ্যাগটির প্রিারণা ও দটকসইকরদণর কম ণপষরকল্পনা এবাং তা বাস্তবায়দন গৃহীত ব্যবস্থ্াসমূহ:  

● ভূষম সাংস্কার দবার্ ণ ওদয়বসাইট, সামাষজক দযাগাদযাগ মাধ্যম ও ষবষ ন্ন ষমষর্য়াদত অনলাইদন দয ভূষম উন্নয়ন কর প্রোন করা 

যায় দসই ষবিদয় প্রিারনা িলদে। 

● মাঠ পয ণাদয়র কম ণকতণাদের প্রষশক্ষণ প্রোদনর মাধ্যদম দসবাটির ব্যাপক প্রিারণা এবাং ষবষবধ ষেক ষনদে ণশনা দেওয়া হদে।  
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দসবা সহষজকরণ সাংক্রান্ত তথ্য, ২০২০-২১ 

১) সহষজকৃত দসবার নাম: ভূষম উন্নয়ন কর দসবা সহষজকরণ 

২) দসবাটি সহষজকরদণর পূদব ণর প্রদসস ম্যাপ এবাং পদরর প্রদসস ম্যাপ (সাংষক্ষপ্ত বণ ণনা সহ): 

 দসবা সহষজকরদণর পূদব ণর প্রদসস ম্যাপঃ  

 

দসবা সহষজকরদণর পদরর প্রদসস ম্যাপঃ  
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৩) দসবাটি সহষজকরদণর পূদব ণর ও পদরর TCV এনালাইষসস তর্া (Time, Cost & Visit) এর তুলনা: 

 সহষজকরদণর পূদব ণর পিষত  সহষজকরদণর পদরর  পিষত 

সময় (ষেন/ঘন্টা) ৭০ - ৭৮ ষেন ১ ঘন্টা 

খরি (নাগষরক ও অষফদসর) ১০০০- ১০০০০ টাকা ষনধ ণাষরত ভূষম উন্নয়ন কর 

যাতায়াত একাষধকবার প্রদয়াজন দনই 

ধাপ ৭ টি ১ টি 

জনবল ৩ জন প্রদয়াজন দনই 

োষখলীয় কাগজপত্র জষমর মাষলকানা প্রমাদণর জন্য প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজন দনই 

৪) সুষবধাদ াগীর ধরণ ও সাংখ্যা: দেদশর সকল ভূষম মাষলক এর সুষবধাদ াগী। আনুমাষনক ৪ দকাটি+ ভূষম মাষলকগণ এর সুষবধা দ াগ 

করদত পারদবন। 

৫) দসবাটি বাস্তবায়দনর িযাদলঞ্জসমূহ এবাং তা ষনরসদন গৃহীত দকৌশল/ব্যবস্থ্াসমূহ:  

িযাদলঞ্জঃ প্রায় ৫ দকাটি দহাষল্ডাং এর জন্য দরষজোর-২ হালনাগাে করা এবাং অনলাইদন র্াটা এষি করা।  

গৃহীত ব্যবস্থ্াঃ ভূষম ব্যবস্থ্াপনা অদটাদমশন প্রকল্প দর্দক দরষজোর-২ হালনাগাে করার জন্য অর্ ণ োড় করা হদয়দে। বতণমাদন খব দ্রুত 

গষতদত র্াটা এষির কাজ িলদে। ১ জুলাই ২০২১ দর্দক দরষজদিশন করা সকল নাগষরক অনলাইদন ঘদর বদস ভূষম উন্নয়ন কর ষেদত 

পারদব।  

৬) দসবাটির প্রিারণা ও দটকসইকরদণর কম ণপষরকল্পনা এবাং তা বাস্তবায়দন গৃহীত ব্যবস্থ্াসমূহ: 

● ভূষম সাংস্কার দবার্ ণ ওদয়বসাইট, সামাষজক দযাগাদযাগ মাধ্যম ও ষবষ ন্ন ষমষর্য়াদত অনলাইদন দয ভূষম উন্নয়ন কর প্রাোন করা 

যায় দসই ষবিদয় প্রিারনা িলদে। 

● ভূষম সাংস্কার দবাদর্ ণর দিয়ারম্যান মদহােয় ১৪ মাি ণ ২০২১ এর একটি পষরপদত্রর মাধ্যদম ভূষম উন্নয়ন কর দসবাটি সফটওয়যাদরর 

মাধ্যদম প্রোদনর ষনদে ণশনা জাষর কদরন।  

● মাঠ পয ণাদয়র কম ণকতণাদের প্রষশক্ষন প্রোদনর মাধ্যদম দসবাটির ব্যাপক প্রিারণা এবাং ষবষবধ ষেক ষনদে ণশনা দেওয়া হদে।  

 

সুপাষরশ ও  ষবষ্যৎ পষরকল্পনা 

ভূষম দসবার প্রর্াগত ধারণার বলয় দর্দক দবষরদয় এদস সরকাদরর ষ শন ২০৪১ অজণন তর্া ষর্ষজটাল বাাংলাদেশ ষবষনম ণাণ প্রষতশ্রুষতর 

আদলাদক ভূষম সাংষিষ্ট দসবা সমূহদক অষধকতর স্বে,জবাবষেষহমূলক, দটকসই ও জনবান্ধব  ষহদসদব গদড় দতালার লদক্ষয ভূষম সাংস্কার 

দবার্ ণ মাঠ প্রশাসদনর ষর্ষজটাল রূপান্তর কায ণক্রমদক দজারোর কদরদে। ‘ভূষম ব্যবস্থ্াপনা অদটাদমশন প্রকদল্পর’ আওতায় সকল ভূষম দসবা 

সজীকরদনর পষরকল্পনা বাস্তবায়ন করা হদব। ই-নামজাষর সফটওয়যার, ভূষম উন্নয়ন কর সফটওয়যারসহ ভূষম দসবা সাংক্রান্ত সকল 

সফটওয়যার এর ক্রমাগতঃ উন্নয়ন সাধদনর কাজ িলমান রদয়দে। ফদল সবধরদনর জনগদণর কাদে তা সহজদবাধ্য, গ্রহণদযাগ্য ও জনষপ্রয় 

হদয় উঠদব।  
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ভূমি আপীল সবাি ভ 

পটভূমি:   ১.    আইি ও মবমধিালা েংরর্শাধরির উরযাগ সিয়া হরয়রছ। 

   ২.    Virtual আদালে পমরচালিার উরযাগ। 

   ৩.    Quality Judjement Ensure করা। 

   ৪.    SDG Goals এর োরর্ েিন্বয় সররখ Use of e-scervice in all land and  

                                          land Revenue Cases of all Courts এর উরযাগ সিয়া যায়। 

রূপকল্প: দক্ষ্, স্বে ও িিবান্ধব ভূমি মবররাধ মিষ্পমিকরণ। 

অমর্লক্ষ্: দক্ষ্, আধুমিক এবং সটকেই প্রযুমক্ত ব্যবহাররর িাধ্যরি ভূমি মবররাধ মিষ্পমিকরণ এবং ভূমি মবররাধ                                      

েংক্রান্ত িিবান্ধব সেবা মিমিেকরণ। 

প্রধাি কায ভাবলী: 

• মবর্াগীয় কমির্শিার এর আরদরর্শর মবরুরদ্ধ আমপল/মরমর্র্শি/মরমর্উ িািলা গ্রহণপূব ভক শুিািীঅরন্ত দ্রুে মিষ্পমিকররণর িাধ্যরি 

ন্যায় মবচার মিমিেকররণ; 

• একক ও ফুলরবাি ভ আদালরে িািলা গ্রহণ ও মিষ্পমিকরণ; 

• সবারি ভর চূড়ান্ত আরদর্শ অবমহেকরণ; 

ইরিারর্র্শি (উদ্ভাবিী) টিরির েকল কি ভকেভার িাি ও ছমব: 

ক্রি িং িাি ও পদবী টিরির পদবী ছমব 

১. িিাব সিাোঃ আবু োরলব, েমচব (উপেমচব) চীফ ইরিারর্র্শি অমফোর 

 

২. িিাব সক এি আলী আযি, র্শাখা প্রধাি (মেমিয়র 

েহকারী েমচব), র্শাখা-৩ 

েদস্য 

 

৩. িিাব সহােিা আফররািা, র্শাখা প্রধাি (মেমিয়র েহকারী 

েমচব), র্শাখা-৪ 

েদস্য 

 

৪. িিাব সিাোঃ োইফুল ইেলাি, সচয়ারম্যাি এর একান্ত 

েমচব (েহকারী েমচব) 

েদস্য 

 

৫. িিাব আমিনুর রহিাি খাি, র্শাখা প্রধাি (েহকারী 

েমচব), র্শাখা-১ (প্রর্শােি) 

েদস্য 
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সেবা েহমিকরণ েংক্রান্ত েথ্য, ২০২০-২১ 

১) সহষজকৃত দসবার নাম: িািলার তদিমিি কায ভোমলকা (কিমলষ্ট) ওরয়ব োইরট প্রকার্শ। 

২) সেবাটি েহমিকররণর পূরব ভর প্ররেে ম্যাপ এবং পররর প্ররেে ম্যাপ (েংমক্ষ্প্ত বণ ভিােহ): পূরব ভ সিাটির্শ ইসুযর িাধ্যরি এবং কিমলষ্ট 

সরমিস্টারর প্রকার্শ করা হরো। পরবেীরে ওরয়ব োইরট িািলার তদিমিি কায ভোমলকা প্রকারর্শর ব্যবস্থা করা হয়। 

১.৩) দসবাটি সহষজকরদণর পূদব ণর ও পদরর TCV এনালাইষসস তর্া (Time, Cost & Visit) এর  তুলনা 

 েহমিকররণর পূরব ভর পদ্ধমে েহমিকররণর পররর পদ্ধমে 

েিয় 

(মদি/ঘন্টা) 

৭ মদি ১ ঘন্টা 

খরচ (িাগমরক 

ও অমফরের) 

মবল খররচ মবল খররচ 

যাোয়াে ৩ মদি যাোয়াে সিই 

ধাপ ৩ ধাপ ১ ধাপ 

িিবল  ৩ িি ১ িি 

দামখলীয় 

কাগিপত্র 

সিই সিই 

১.৪) দকান ধরদনর এবাং কত সাংখ্যক দেকদহাল্ডার/দবষনষফষসয়াষর দসবা টি গ্রহণ কদর র্াদক?  

িািলা েংমিষ্ট ব্যমক্ত। আনুিামিক ৩৫০০ িি এবং িািলার োরর্ েংমিষ্ট পক্ষ্।  

১.৫) দসবাটি বাস্তবায়দনর িযাদলঞ্জ এবাং তা ষনরসদন গৃহীত দকৌশল/ব্যবস্থ্াসমূহ: প্রযুমক্ত জ্ঞািেম্পন্ন অমর্জ্ঞ িিবল প্ররয়ািি এবং ইন্টাররিট 

ও মবদুযৎ ব্যবস্থা মিরমবমছন্ন র্াকা। 

১.৬) দসবাটির প্রিারণা ও দটকসইকরদণর কম ণপষরকল্পনা এবাং তা বাস্তবায়দন গৃহীত ব্যবস্থ্াসমূহ: প্ররেযক মবর্ারগ ওয়াকভর্শপ আরয়ািি 

এবং েহকারী কমির্শিার (ভূমি) অমেমরক্ত সিলা প্রর্শােক (রা:) ও অমেমরক্ত মবর্াগীয় কমির্শিার (রা:)-গরণর িািলার োরর্ ভূমি আপীল 

সবারি ভর িািলার মলংক স্থাপি এর িন্য “Establishing Integrated Digital Network in the Case Application 

Management System (CAMS) of All Land & Land Revenue Adalats of Bangladesh (LALRAB)” র্শীি ভক 

একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হরয়রছ। যা বেভিারি ভূমি িন্ত্রণালরয় প্রকল্পটি Land Management Automation প্রকরল্প র্ভক্ত। যা িন্ত্রণালয় 

কর্তভক বাস্তবাধীি। 
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ভূষম দরকর্ ণ ও জষরপ অষধেপ্তর 

 

রূপকল্প : িিবান্ধব ভূমি িামলকািা েথ্য প্রমেষ্ঠা। 

অমর্লক্ষ্য: দক্ষ্, প্রযুমক্তমির্ভর ও সটকেই ভূমি িমরপ ব্যবস্থাপিার িাধ্যরি ভূমি িামলকরদর েঠিক িামলকািা েথ্য মিমিেকরণ।  

প্রধাি কায ভাবলী: 

১. েিগ্র সদরর্শর সিৌিা ম্যাপ(মিমিটাল পমদ্ধেরে) িমরপ ও সিৌিার স্বেমলমপ প্রণয়ি; 

২. স্বেমলমপ(সিৌিাম্যাপ ও খমেয়াি) েংরক্ষ্ণ ও েরবরাহকরণ; 

৩. আন্তোঃরিলা েীিািা মবররাধ মিষ্পমি। 

৪. আন্তিভামেক সযৌর্ েীিািা েরেলি অনুষ্ঠাি এবং সযৌর্র্ারব আন্তিভামেক েীিািা পমরদর্শ ভি; 

৫. আন্তিভামেক েীিািা মপলার মিি ভাণ, পুণোঃমিি ভাণ, েংরক্ষ্ণ ও সিরািে; 

৬. পয ভায়ক্ররি সদরর্শর েকল সিৌিায় মিওরিটিক করিাল পরয়ন্ট স্থাপি; 

৭. ভূমি িমররপর োরর্ েংমিষ্ট ও প্রামেষ্ঠামিক কি ভকেভা-কি ভচারীরদর প্রমর্শক্ষ্ণ প্রদাি; 

৮. মবমেএে (প্রর্শােি/(পুমলর্শ/বি/ররলওরয়) কযািারভূক্ত  ও মবচার মবর্াগীয় (মবরিএে) কি ভকেভারদর োরর্ভ ও  সেরটলরিন্ট প্রমর্শক্ষ্ণ 

প্রদাি; 

 

ইরিারর্র্শি (উদ্ভাবিী) টিরির েকল কি ভকেভার িাি ও ছমব: 

ক্রি িং িাি ও পদমব পেময ণাো ছমব 

7.  এটিএম নাষসর ষমঞা, পষরিালক(প্রশাসন) টীম ষলর্ার 

 

 

 

 

 

২. 

 

 

 

 

 

আষব আবদুোহ, উপপষরিালক(প্রশাসন) 

 

 

সেস্য 
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৩. 

মহঃ মষনরুজ্জামান, উপ-পষরিালক(ভূষম দরকর্ ণ) 

 

সেস্য 

 

৪.  দমাঃ আফজালুর রহমান, উপ-পষরিালখ(ভূষমদরকর্ ণ) সেস্য 

 

৫. দমাঃ দমাষমনুর রষশে, দজানাল দসদটলদমন্ট অষফসার, ঢাকা সেস্য 

 

৬.  দমাঃ আষরফুল ইসলাম, িাজণ অষসার(সীমানা - ১  সেস্য 

 

৭.  সরোর দমাস্তফঅ কামাল, এএসও, পষরকল্পনা ও উন্নয়ন সেস্য [েষব দনই] 

.৮ এম. আলীম আখতার খান, উপ-পষরিালক(প্রশাসন) দফাকাল পদয়ন্ট 
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ইরিারর্র্শি (উদ্ভাবি) েংক্রান্ত উরেখরযাগ্য কায ভক্রি (২০২০-২১) 

উদ্ভাবনী উদদ্যাগ সাংক্রান্ত তথ্য ২০২০-২১ 

১) উদ্ভাবদনর নাম: অনলাইন ভূষম জষরপ সফটওয়ার প্রস্তুষতর মাধ্যদম ভূষম জষরপ সম্পন্নকরণ। 

[উদ্ভাবক: জনাব দমাষমনুর রষশে, দজর্এসও, ঢাকা] 

২) উদ্ভাবদনর পূদব ণ সমস্যার সাংষক্ষপ্ত ষববরণ: (দয সমস্যা সমাধাদন উদ্ভাবনী উদদ্যাগ গ্রহণ করা হদয়দে): র্ভষম দরকর্ ণ ও জষরপ অষধেপ্তদরর 

পষরিাষলত জষরপ কায ণক্রদমর গতানুগষতক সমস্যাটি হদলা-  

একটি দমৌজার ভূষম জষরদপর জন্য ষবদ্যমান ম্যানুয়াল জষরপ কায ণক্রম ৫ বেদর সমাপ্ত করার ষনদে ণশনা র্াকদলও বাস্তদব ১টি দমৌজার জষরপ 

কায ণক্রম ২৫-৩০ বেদরও দশি করা সম্ভব হদে না। এই সমস্যা দর্দক জষরপ ষব াগদক উদত্তারদণর জন্যই অনলাইন জষরপ ষসদেম প্রবতণন 

আমাদের একটা প্রয়াস। 

৩) উদ্ভাবদনর দযৌষিকতা: (কী কারদণ নতুন উদ্ভাবনী উদদ্যাগ গ্রহণ করা প্রদয়াজন): 

➢ জনবল স্বল্পতার কারদণ জষরপ কায ণক্রম সম্পন্ন করদত সময় দলদগ যায়; বতণমাদন ভূষম দরকর্ ণ ও জষরপ অষধেপ্তদর প্রায় ৭০-৮০ 

 াগ জনবল শুন্য) 

➢ যাঁি বা খষতয়ান কলাদমর দর্টা যাঁিাই স্তদর দমৌজার দরকর্ ণ বেদরর পর বের পদড় র্াকা। কারণ ম্যানুয়ালী যাঁি কাজটি ষনরস, 

কষ্টোয়ক ও সময় সাদপক্ষ এবাং শত াগ ষনর্ভ ণল করাও দুরূহ।; 

➢ ট্রাষর্শনাল ষসদেদম খষতয়ান হাদত ষলদখ ততষর করা হয় এবাং ষবষ ন্ন সাংদশাধনও হাদত ষলদখ সম্পন্ন করদত হয়। হাদত ষলখা 

খষতয়ান দর্দক দফয়ার কষপ ততষরর কাজটি সময়সাদপক্ষ এবাং ষবষ ন্ন প্রকার র্ভদলর সম্ভাবনা র্াদক এবাং দটম্পাষরাং এর সুদযাগ 

সৃষষ্ট হয়। 

➢ আপষত্ত ও আপীল স্তদরর রায় খষতয়াদন যর্াযর্ সাংদশাধন/ তাষমল করা হয়না।  

➢ খসড়া খষতয়ান প্রকাদশর আদগ দফয়ার কষপ দেদখ কষম্পউটাদর টাইপ করা হয়। ফদল নতুন াদব অদনক ভূল খষতয়ান ততষর হয় 

এবাং এবাং এদক্ষদত্রও নতুন াদব দটম্পাষরাং করার সুদযাগ ততষর হয়; 

➢ হাদত ষলদখ এবাং নতুন াদব কষম্পউটাদর টাইপ করার ফদল কৃত দটম্পাষরাং কার দ্বারা হদয়দে তা ধরা দুরুহ হদয় পদড়  

➢  ষলউম হস্তান্তর করার সমদয় প্রোনদযাগ্য ষবষ ন্ন ষরদপাট ণ দযমন: োদগর সূিী, খষতয়াদনর সূিী, হাল-সাদবক ইতযাষে ততষরদত 

প্রচুর সময় দক্ষপন হয়। 

৪) উদ্ভাবদনর সাংষক্ষপ্ত ষববরণ:  

(ক) সমাধান প্রষক্রয়া: ভূষম দরকর্ ণ ও জষরপ অষধেপ্তদরর অধীদন পষরিাষলত ভূষম জষরদপ কষম্পউটার সফটওয়াদরর প্রদয়াগ করার তর্া 

ভূষম জষরপ পিষত অদটাদমশন করার লদক্ষয ভূষম জষরদপর সকল স্তদরর (ম্যাপ প্রণয়ন, খানাপুষর স্তর, বুঝারত স্তর, তসষেক স্তর, খসড়া 

প্রকাশনা স্তর, আপষত্ত স্তর, আপীল স্তর, যাঁি স্তর, দফয়ার কষপকরণ স্তর, মুদ্রণ স্তর, চূড়ান্ত প্রকাশনা স্তর, হস্তান্তর স্তর) কাজ কষম্পউটার 

সফটওয়ার ষ ষত্তক র্াটাদবদজর মাধ্যদম পষরিালনা করার ষনষমত্ত অনলাইন ভূষম জষরপ সফটওয়ার প্রস্তুত করা হদয়দে। সফটওয়ারটি 

প্রস্তুত ও ব্যবহাদরর কারদণ (১)ভূষম মাষলকদের মাঠ স্তর হদতই ষনর্ভ ণল ভূষম মাষলকানা খষতয়ান সরবরাহ করা যাদে (২) ট্রাষর্শনাল ভূষম 

জষরপ ব্যবস্থ্াপনায় ষিরািষরত াদব দটম্পাষরাং করার দয সুদযাগ ও সম্ভাবনা ষেল তা ষিরতদর দূরকরণ করা সম্ভব হদে (৩) ট্রাষর্শনাল 

ভূষম জষরপ ব্যবস্থ্াপনায় যাঁি কাদজ সকদলর অনীহা ষেল এবাং দমৌজার দরকর্ ণ বেদরর পর বের (এমনষক ৩০ বের পয ণন্ত) এ স্তদর পদড় 

র্াকদতা এবাং অদটাদমটিক যাঁিকরণ করা যাদে ষবধায় যাঁিজষনত সমস্যা দূর হদয়দে (৪) খসড়া প্রকাশনা স্তর, আপষত্ত স্তর, আপীল স্তর, 

যাঁি স্তর, দফয়ার কষপকরণ স্তর, মুদ্রণ স্তর, হস্তান্তর স্তদরর জন্য অযর্া ৩-৩৫ বেদরর সময়দক্ষপন কমাদনা যাদে (৫) জনবল স্রাশ্রয়ী তর্া 

তৃতীয় দশ্রষণর জনবদলর দকান প্রদয়াজন হদেনা (৬) র্াইনাষমক ওদয়ব দপাট ণাদলর মাধ্যদম সকল খষতয়ান জনগদণর জন্য উন্মুিকরণ হদয়দে 

(৭) জাতীয় পষরিয়পত্র র্াটাদবদজর সাদর্ ভূষম মাষলকদের তথ্যাষে ইষন্টদগ্রশন সম্পন্ন করদণর সুদযাগ সৃষষ্ট হদয়দে (৮) খষতয়ান  ষলউম 

হার্ ণকষপদত হস্তান্তদরর পাশাপাষশ ইষন্টদগ্রদটর্ প্লাটফরদমর অধীদন সফটকষপ হস্তান্তরকরদণর সুদযাগ সৃষষ্ট হদয়দে  

খ) পিষত ষিত্র: (উদ্ভাবনী উদদ্যাদগর সাহাদে কী াদব সমস্যার সমাধান হদব তা পিষত ষিদত্রর সাহাদে বণ ণনা) 

   

 

 

 



24 

 

হস্তলিলিত বুঝারত/তসলিক িলতয়ান প্রস্তুত  

হস্তলিলিত বুঝারত/তসলিক যাাঁচ 

(৩৮ কর্ মলিবস) 

প্রিষলত পিষত 

[প্রস্তাষবত এলাকা ৫০০ একর] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 মুদ্রণ 

       (১ কম ণষেবস) 

 

                                                    

  [ব্যষয়ত দমাট কায ণষেবস ২৯২] 

 

 

শুরু 

িসড়া প্রকাশনা 

ও আপলি আহবান (৩০ কর্ মলিবস) 

আপলি গ্রহণ ও লনস্পলি/আলপি আহবান 

(১৩২ কর্ মলিবস) 

আলপি গ্রহণ ও লনস্পলি (৩০ কর্ মলিবস) 

চূড়ান্ত যা াঁচ(৭৫ কর্ মলিবস) 

রু্দ্রণণর জনয প্রপ্ররণ (১৫ কর্ মলিবস) 

কম্পিউটণর এলি (১ কর্ মলিবস) 

দশি 
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িসড়া প্রকাশনা ও আপলি আহ্বান 

(৩০ কায মলিবস) 

আপলি শুনানী ও লনস্পলি 

(৫০ কায মলিবস) 

আপীি রুজ,ু, শুনানী ও লনস্পলি 

(১০ কায মলিবস) 

চূড়ান্ত যাাঁচ ও প্রেয়ার কলপ প্রস্তুত 

(১ কায মলিবস) 

উদ্ভাষবত/প্রস্তাষবত পিষত 

                                                      [প্রস্তাষবত এলাকা ৫০০ একর] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        মুদ্রণ 

  (১ কায ণষেবস) 

 

[দমাট ব্যষয়ত কায ণষেবস ১০২; সাশ্রয় ১৯০ কায ণষেবস, কাদজর ধাপ হ্রাস -২(দুই)] 

 

        দশি 

 

 

গ) বতণমান অবস্থ্া: উদদ্যাগটি প্রার্ষমক াদব ২০১৯-২০২০ অর্ ণ বেদর ঢাকা দজানাল দসদটলদমন্ট অষফদসর অধীন গাজীপুর দজলার সের 

উপদজলার ৫টি দমৌজায়, মাষনকগঞ্জ দজলার ষসাংগাইর উপদজলার ৪টি দমৌজায় সফল াদব পাইলটিাং কায ণক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। পাইলটিাং 

কায ণক্রম সফল াদব িলায় ষসদেমটি সকল দজাদন িলমান জষরপ কায ণক্রমসমূদহ ব্যবহৃত হদে এবাং ট্রাষর্শনাল জষরদপ পষরিাষলত জষরপ 

কায ণক্রদমর সকল তথ্যাষে (হস্তান্তর হয়ষন এমন দমৌজার) এই ষসদেদম ইনপুট দেয়া িলমান রদয়দে এবাং সকল দজাদন সফল াদব িলদে। 

অনলাইন ভূষম জষরপ ষসদেমটি বাস্তবায়দনর অাংশ ষহদসদব ভূষম দরকর্ ণ ও জষরপ অষধেপ্তর সারাদেদশর ষবষ ন্ন দজান গুষলদত পয ণাপ্ত আইটি 

দনটওয়াষকণাং িালু করার লদক্ষয কায ণক্রম গ্রহণ কদর। এর আওতায় দেদশর সকল দজাদন প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক আইটি সামগ্রী দযমন-োপটপ, 

শুরু 

লসণেণর্ তসলিককমত িলতয়ালন এলি 

(১০ কায মলিবস) 
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কষম্পউটার, ষপ্রন্টার, স্কযানার, প্লটার, ফদটাকষপয়ার, ষসমসহ ইন্টারদনট মদর্ম সরবরাহ করদে। ফদল অষফসগুদলার উদেখদযাগ্য 

প্রাষতষ্ঠাষনক উন্নষত সাষধত হদয়দে। 

ষিদত্র উদ্ভাষবত সফ্টওয়যার 
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৫) সুষবধাদ াগীর ধরণ ও সাংখ্যা: িমরপ চলিাি সিৌিার প্রায় ১২,০০,০০০ খমেয়ারির ভূমি িামলক। ভূষম মাষলকদের মাঠ স্তর হদতই ভূষম 

মাষলকানার ষপ্রদন্টর্ খষতয়ান সরবরাহ করা যাদে, দযখাদন নাদমর র্ভল, সদরজষমদন র্াকা জষমর অষতষরি জষম ষ ন্ন ষ ন্ন মাষলকদক 

প্রোদনর সুদযাগ, মাষলকদের ষহস্যার র্ভলকরণ, একই দশ্রষণর জষম ষ ন্ন ষ ন্ন খষতয়াদন ষ ন্ন ষ ন্ন দশ্রষণ উদেখকরণ রষহত হদে; ভূষম 

মাষলকদের ষবনা মূদে দসবা প্রোদনর ষনয়ম র্াকদলও বাস্তদব তথ্য দপদত ৫০০/১০০০ টাকা ব্যয় হত পূদব ণ ষকন্ত বতণমাদন তথ্য সকদলর 

জন্য অনলাইদন (settlement.gov.bd) উন্মুি হওয়ায় অষফস ষ ষজট করার েরকার হদেনা ফদল অদর্ ণর সাশ্রয় হদে। 

(খ) ট্রযাষর্শনাল ভূষম জষরপ ব্যবস্থ্াপনায় ষিরািষরত াদব দটম্পাষরাং করার দয সুদযাগ ও সম্ভাবনা ষেল তা ষিরতদর দূরকরণ সম্ভব হদে; 

(গ) ট্রযাষর্শনাল ভূষম জষরপ ব্যবস্থ্াপনায় যাঁি কাদজ কম ণকতণা-কম ণিারীদের অনীহা দুরীভূত হদব এবাং ষসদেদমর মাধ্যদম অদটাদমটিক 

যাঁিকরণ সম্পন্ন হদে। ফদল জষরপ অদনক দ্রুত গষতদত সম্পন্ন হদে (দমৌজার জষরপ শুরুর ২/৩ বেদরর মদধ্য দশি হদব); 

(ঘ) খসড়া প্রকাশনা স্তর, আপষত্ত স্তর, আপীল স্তর, যাঁি স্তর, দফয়ার কষপকরণ স্তর, মুদ্রণ স্তর, হস্তান্তর স্তর সম্পােদনর দক্ষদত্র সময়দক্ষপণ 

দূর করা যাদে; 

(ঙ) খষতয়ান  ষলউম দজলা প্রশাসনসহ ষবষ ন্ন সাংস্থ্ার জন্য হার্ ণকষপ হস্তান্তদরর পাশাপাষশ ইষন্টদগ্রদটর্ প্লাটফরদমর অধীদন সফটকষপ 

হস্তান্তরকরদণর সুদযাগ সৃষষ্ট হদয়দে;  

(ি) ষসদেমটির মাধ্যদম হাদতর নাগাদল ভূষমদসবা প্রাষপ্তর দক্ষদত্র আরও একটি পর্ উন্মুি হদব। এদত জনকোণ ষনষিত হদব। ষসদেমটি 

বাস্তবায়দন তথ্য ও দযাগাদযাগ প্রযুষির যর্াযর্ ব্যবহার ষনষিত করা হদয়দে। এদত তথ্য ও দযাগাদযাগ প্রযুষির প্রসার ও ই-গ ন্যণান্স 

প্রষতষ্ঠা হদব। প্রাষতষ্ঠাষনক েক্ষতা বৃষি পাদব, দুনীষত কমদব, প্রাষতষ্ঠাষনক উন্নয়ন ঘটদব, নাগষরক দসবার উন্নয়ন হদব এবাং সুশাসন প্রষতষষ্ঠত 

হদব। 

৬) উদ্ভাবনী উদদ্যাগ বাস্তবায়দন িযাদলঞ্জসমূহ এবাং তা ষনরসদন গৃহীত দকৌশল/ ব্যবস্থ্াসমূহ: 

িযাদলঞ্জসমূহ 

• কষম্পউটার ষলটাদরট জনবদলর স্বল্পতা  

• সাইবার হযাষকাং প্রষতদরাধ 

• েক্ষ কষম্পউটার প্রদকৌশলীর অ াব (ষনজস্ব সফটওয়ার দপ্রাগ্রামার, ষজআইএস ষবদশিজ্ঞ, সফটওয়ার প্রদকৌশলীর, র্াটাদবজ 

এযার্ষমষনদিটর ষনদয়াদগর ব্যবস্থ্াকরণ) 

• ষনজস্ব কম ণকতণা-কম ণিারীদের অসহদযাগীতার মদনা াব 

• প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক োপটপ, দর্স্কটপ কষম্পউটার ক্রয় বাবে অদর্ ণর সাংস্থ্ানকরণ  

• অদর্ ণর অ াদব ষরসাি ণ ও দর্দ লপদমন্ট এর সুদযাগ না র্াকা 

• প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক কষম্পউটার, ষপ্রন্টার, পস দমষশন ক্রয় করদত না পারা 

• সকলদক পয ণাপ্ত দট্রষনাং প্রোন করাদত না পারা 

• প্রদয়াজনীয় ব্যান্ডউর্র্ সমৃি ইন্টারদনট সাংদযাগ প্রাষপ্ত 

• সফটওয়াদরর দমইদটন্যান্স, ষরসাি ণ, আপদগ্রদর্শন,  

• দটকদনালষজ ট্রান্সফার,  

• ষনরাপত্তা ত্রুটি পরীক্ষা ও ষনরসন,  

• সফটওয়ার দটষোং, ষর্জাোর দমাকাষবলা,  

• কম ণকতণা-কম ণিারীদের দট্রষনাং প্রোদনর মাধ্যদম সক্ষমতা বৃষিকরণ, মাধ্যদম ষনজ েপ্তদরর সক্ষমতা উন্নয়ন প্রভৃষত।  
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িযাদলঞ্জ দমাকাদবলা: 

• উধ ণতন মহলদক সদরজষমদন পষরেশ ণন কষরদয় ফলাফল প্রেশ ণদনর মাধ্যদম দমাটিদ ট কদর এবাং উপস্থ্াপন কদর অর্ ণ প্রাষপ্ত, দট্রষনাং, 

হার্ ণওয়ার ক্রদয়র বরাি প্রাষপ্ত 

• ষনজস্ব কম ণকতণা-কম ণিারীদেরদক প্রদয়াজনীয় দট্রষনাং, ষিষফাং, দমাটিদ ট কদর আগ্রহী করা 

• বাদজট সাংগ্রহক্রদম প্রদয়াজনীয় ব্যান্ডউর্র্ সমৃি ইন্টারদনট সাংদযাগ প্রাষপ্ত 

• উষেষখত িযাদলঞ্জসমূহ দমাকাদবলায় ষবষ ন্ন পেদক্ষপ গ্রহণ করা হদয়দে দযমন: মন্ত্রণালদয় পত্র দযাগাদযাগ, ষবষসষসদত পত্র 

দযাগাদযাগ, জাতীয় র্াটা দসন্টাদরর সাদর্ পত্র দযাগাদযাগ, অষধেপ্তদর পত্র দযাগাদযাগ প্রভৃষত। 

৭) উদ্ভাবনী উদদ্যাগটির প্রিারণা ও দটকসইকরদণর কম ণপষরকল্পনা এবাং তা বাস্তবায়দন গৃহীত ব্যবস্থ্াসমূহ: 

 উদ্ভাবনী উদদ্যাগটির প্রিারণার জন্য জষরপকালীন ভূষম মাষলক জনগণদক অবষহতকরণ করা হদে এোড়া দমৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনাকাদলও  

ভূষম মাষলক জনগণদক অবষহতকরণ করা হদে।  উদদ্যাগটির দটকসহকরদণর জন্য সফটওয়ারটি জাতীয় র্াটা দসন্টাদর দহাষোং করা 

হদয়দে। সাইবার হযাষকাং প্রষতদরাদধ/ দমাকাষবলায় ষনয়ষমত ব্যাকআপ সাংরক্ষণ করা হদে। জাতীয় পষরিয় পত্র র্াটাদবদজর সাদর্ 

ইষন্টদগ্রশদনর উদদ্যাগ গ্রহণ করা হদয়দে। প্রাষতষ্ঠাষনষককরদণর অাংশ ষহদসদব সকল দজানাল দসদটলদমন্ট অষফদস বাস্তবায়ন করা হদয়দে। 

ইদতামদধ্য ইউজার ম্যানুয়াল ও ষ ষর্ও টিউদটাষরয়াল ততষর করা হদয়দে। সাংষিষ্ট অষফসগুদলাদত প্রদয়াজনীয় হার্ ণওয়ার, সফটওয়ার 

সরবরাহ করা হদয়দে। দসবাোনকারী প্রষতষ্ঠানগুদলার কম ণকতণা-কম ণিারীদের প্রষশক্ষণ ষেদয় েক্ষ ষহদসদব গদড় দতালা হদয়দে। ষসদেম হদত 

(settlement.gov.bd) খব সহদজই প্রাপ্ত খষতয়াদনর সঠিকত্ব যািাই করদত পাদরন এ ষবিদয় জনগণ ও ষমষর্য়ার ব্যাপক সাড়া 

পষরলষক্ষত হদে। কম ণকতণা-কম ণিারীদের কাদজর দক্ষদত্র অতযন্ত সহায়ক হওয়ায় তারা ষসদেমটি ব্যবহাদর খবই আন্তষরক। ভূষম জষরপ দসবা 

প্রোদনর জন্য এখন দসবা প্রোয়কগণ দযদকাদনা স্থ্াদন দর্দকই ইদলকট্রষনকযাষল োপ্তষরক কাজ সম্পন্ন করদত পাদরন। 
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ভূমি প্রর্শােি প্রমর্শক্ষ্ণ সকন্দ্র 

পটভূমি: ভূমি ব্যবস্থাপিার োরর্ েম্পৃক্ত িিবলরক প্রমর্শক্ষ্রণর িাধ্যরি দক্ষ্ িির্শমক্ত মহরেরব গরড় সোলার লরক্ষ্য ভূমি িন্ত্রণালয় কর্তভক 

১৯৮৭ োরল “ভূমি প্রর্শােি প্রমর্শক্ষ্ণ কি ভসূমচ” িারি একটি কি ভসূমচ গ্রহণ করা হয়। প্রর্ি দফায় কি ভসূমচর সিয়াদ মিধ ভারণ করা হয় ১৯৮৭-

৮৮ ও ১৯৮৮-৮৯ অর্ ভবছর। শুরুরে গণর্বি, সর্শররবাংলািগর, ঢাকায় এর কায ভক্রি পমরচামলে হরে র্ারক। পরবমেভরে কি ভসূমচর সিয়াদ 

১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ অর্ ভবছর পয ভন্ত বৃমদ্ধ করা হয় এবং ভূমি েংযার সবাি ভ, ১৪১-১৪৩ িমেমিল বামণমিযক এলাকা, ঢাকায় এর 

কায ভক্রি পমরচামলে হরে র্ারক। কি ভসূমচটি পুিরায় ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ অর্ ভ বছর পয ভন্ত বৃমদ্ধ পায়। ইরোিরধ্য ভূমি ব্যবস্থাপিার সক্ষ্রত্র 

প্রমর্শক্ষ্রণর গুরুে অনুধাবি করর েরকার “ভূমি প্রর্শােি প্রমর্শক্ষ্ণ কি ভসূমচ” সক স্থায়ীরূপ সদয়ার মেদ্ধান্ত গ্রহণ করর। এ লরক্ষ্য “ভূমি প্রর্শােি 

প্রমর্শক্ষ্ণ কি ভসূমচ” ০১-০৬-১৯৯৩ োমরখ হরে রািস্ব বারিরট স্থািান্তমরে হরয় “ভূমি প্রর্শােি প্রমর্শক্ষ্ণ সকন্দ্র” িারি িািকরণ হয়। সে 

েিয় সর্রক ভূমি প্রর্শােি প্রমর্শক্ষ্ণ সকরন্দ্রর কায ভক্রি ভূমি িন্ত্রণালরয়র মিিস্ব র্বি ৩/এ িীলরক্ষ্ে, কাটাবি, ঢাকা-১২০৫ এ পমরচামলে 

হয়। ভূমি মবিয়ক প্রমর্শক্ষ্রণর গুরুে অনুধাবি করর বেভিাি েরকার ভূমি প্রর্শােি প্রমর্শক্ষ্ণ সকরন্দ্রর িন্য ১২ েলা ফাউরের্শি মবমর্শষ্ট মিিস্ব 

র্বি মিি ভারণর পমরকল্পিা গ্রহণ করর। ২০১৩ োল হরে মিিস্ব র্বি ২৭৭/৫/এ র্শমহদ িিিী িাহািারা ইিাি েরমণ, কাটাবি ঢাল, ঢাকা-

১২০৫ এ ভূমি প্রর্শােি প্রমর্শক্ষ্ণ সকন্দ্র বৃহির পমরেরর প্রমর্শক্ষ্ণ কায ভক্রি পমরচালিা কররছ। 

রূপকল্প: বাংলারদরর্শর সটকেই উন্নয়ি ও সুর্শােি মিমিেকররণর িন্য ভূমি ব্যবস্থাপিার উৎকি ভ োধি। 

অমর্লক্ষ্য: ভূমি ব্যবস্থাপিায় েম্পৃক্ত িািবেম্পরদর সযাগ্যো ও দক্ষ্ো উন্নয়রির লরক্ষ্য প্রমর্শক্ষ্রণর িাধ্যরি গমের্শীল ভূমি ব্যবস্থাপিা  

মিমিেকরণ। 

প্রধাি কায ভাবলী:  

• ভূমি ব্যবস্থাপিায় িমড়ে কি ভকেভা/কি ভচারীরদর প্রমর্শক্ষ্ণ প্রদারির িাধ্যরি দক্ষ্ো বৃমদ্ধ করা । 

• ভূমি প্রর্শােি প্রমর্শক্ষ্ণ সকরন্দ্রর অবকাঠারিাগে ও সর্ৌে সুমবধার উন্নয়ি। 

• েিরয়র োরর্ োরর্ সকাে ভ িমিউল হালিাগাদকরণ। 

 

ইরিারর্র্শি (উদ্ভাবিী) টিরির েকল কি ভকেভার িাি ও ছমব: 

ক্রি িং িাি ও পদমব টিরির পদমব ছমব 

১. িিাব মপ্রয়মেন্ধু োলুকদার 

উপ-পমরচালক (প্রমর্শক্ষ্ণ) 

ইরিারর্র্শি অমফোর 

ও 

ের্াপমে 

 

২. িিাব ফারহািা কমরি 

েহকারী পমরচালক (প্রর্শােি) 

েদস্য 

 

৩. িিাব ফারিািা রহিাি 

েহকারী পমরচালক (প্রমর্শক্ষ্ণ) 

েদস্য 

 

৪. িিাব খাি এ. েবুর খাি 

েহকারী পমরচালক (উন্নয়ি ও সেবা) 

েদস্য 

 

৫. িিাব সিা: র্শািীি সহারেি 

েহকারী সপ্রাগ্রািার 

েদস্য 
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ইরিারর্র্শি (উদ্ভাবিী) েংক্রান্ত উরেখরযাগ্য কায ভক্রি (২০২০-২১): 

• জুি অযাপে ব্যবহার করর অিলাইি প্রমর্শক্ষ্ণ প্রদাি। 

• প্রমর্শক্ষ্ণার্ীরদর অিলাইি সরমিরের্শি  

 

উদ্ভাবিী উরযাগ েংক্রান্ত েথ্য, ২০২০-২১ 

 

১) উদ্ভাবদনর নাম: অিলাইি পদ্ধমেরে প্রমর্শক্ষ্ণ প্রদাি। 

২) উদ্ভাবরির পূদব ণ সমস্যার েংমক্ষ্প্ত মববরণ: সকামর্ি ১৯ িহািারী প্ররকাপ র্াকায় মিধ ভামরে েিরয় প্রমর্শক্ষ্রণর লক্ষ্যিাত্রা অিভরি আর্শঙ্কা। 

৩) উদ্ভাবদনর দযৌষিকতা: সকামর্ি ১৯ প্ররকাপ িা কিায় ভূমি প্রর্শােি প্রমর্শক্ষ্ণ সকন্দ্র, ঢাকায় েরােমর প্রমর্শক্ষ্ণ সকাে ভ বাস্তবায়ি কররে িা 

পারা। 

৪) উদ্ভাবরির েংমক্ষ্প্ত মববরণ 

ক) েিাধাি প্রমক্রয়া: অিলাইি পদ্ধমেরে প্রমর্শক্ষ্ণার্ীরদর মিি কি ভস্থরল সর্রক প্রমর্শক্ষ্ণ প্রদাি করা। 

খ) পদ্ধমে মচত্র: (সমস্যার সমাধাদনর পিষত ষিত্র) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শুরু 

প্রশিক্ষণার্থীদের মদনানয়ন 

অনলাইদন প্রশিক্ষণ 

শেষ 

অনলাইদন ররশিদেিন সম্পন্ন 

এসএমএস এর মাধ্যদম িুম অযাপস্ এর 

শলিংক প্রাশি 

িুম অযাপস্ এ যুক্ত হদয় প্রশিক্ষদণ 

অিংিগ্রহণ 

অনলাইদন সনে 
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গ)বেভিাি অবস্থা (প্ররয়ািিীয় মস্থর মচত্রেহ) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫) সুষবধাদ াগীর ধরণ ও সাংখ্যা: অমেমরক্ত সিলা প্রর্শােক, উপরিলা মিব ভাহী অমফোর, েহকারী কমির্শিার (ভূমি), আর.মি. মে, ভূমি 

অমধগ্রহণ কি ভকেভা, ইউমিয়ি ভূমি েহকারী কি ভকেভা, ইউমিয়ি ভূমি উপ-েহকারী কি ভকেভা, োরর্ভয়ার। েংখ্যা- ২১০িি 

৬) উদ্ভাবনী উদদ্যাগ বাস্তবায়দন িযাদলঞ্জসমূহ এবাং তা ষনরসদন গৃহীত দকৌশল/ব্যবস্থ্াসমূহ: 

 

ক্র: উদ্ভাবিী উরযাগ বাস্তবায়রি 

চযারলঞ্জেমূহ 

চযারলঞ্জেমূহ মরেরি গৃহীে সকৌর্শল/ব্যবস্থােমূহ 

১ মিরমবমেন্ন ইন্টাররিট ব্রিব্যাে ইন্টাররিরটর পার্শাপামর্শ মবকল্প ইন্টাররিরটর ব্যবস্থা 

(সিারিি ও সিাবাইল িাটা) 

২ মবদুযৎ েংরযাগ মবকল্প মবদুযৎ ব্যবস্থা (সিিাররটর) 

৩ আই.টি মবিরয় দক্ষ্ িিবল প্রমর্শক্ষ্রণর িাধ্যরি জুি অযাপে ব্যবহারর দক্ষ্ িিবল তেরী। 

৪ জুি অযাপে ক্রয় (লাইরেন্সকৃে) ইন্টারন্যার্শিাল সক্রমিট কারি ভর িাধ্যরি েরােমর জুি অযাপস্ ক্রয় 

 

৭) উদ্ভাবনী উদদ্যাগটির প্রিারণা ও দটকসইকরদণর কম ণপষরকল্পনা এবাং তা বাস্তবায়দন গৃহীত ব্যবস্থ্াসমূহ: অিলাইি প্রমর্শক্ষ্ণ োর্ভারর সকাে ভ 

কিরটন্ট আপরলািকরণ। সকাে ভ মর্মিক েম্ভাব্য প্ররনাির ব্যাংক FAQ (Frequently ask question) পদ্ধমে েংরযািি ও 

সকাে ভ মর্মিক অিলাইরি পরীক্ষ্ায় অংর্শগ্রহরণর সুরযাগ। 

 

 

 

 

 

শুরু 

 

প্রশেক্ষণের জন্য ভূশি িন্ত্রোলয়/ জন্প্রোসন্ িন্ত্রোলয় হণে িণন্ান্য়ন্ 

প্রাশি 

 

শেষ 

শিভাগীয় কশিেন্ার/শজলা প্রোসণকর কার্যালয় হণে অিিুক্তকরে 

 

অন্লাইণন্ শরশজণেেন্করে 

 

প্রশেক্ষণে অংেগ্রহে (ভূশি িযিস্থাপন্া প্রশেক্ষণে ৩০শিন্ এিং 

সাণভয ণসণেলণিন্ট প্রশেক্ষণে ৪৫শিন্) 

 

কিযণক্ষণে শর্াগিান্ 

 



32 

 

সেবা েহমিকরণ েংক্রান্ত েথ্য, ২০২০-২১ 

১) সহষজকৃত দসবার নাম: অিলাইি সরমিরের্শি েহমিকরণ এবং অিলাইি সকাে ভ কিরটন্ট েরবরাহ। 

২) সেবাটি েহমিকররণর পূরব ভর প্ররেে ম্যাপ এবং পররর প্ররেে ম্যাপ (েংমক্ষ্প্ত বণ ভিােহ) 

পূরব ভর অিলাইি সরমিরের্শি ফরি বেভিাি অিলাইি সরমিরের্শি ফরি 

A) TRAINEE INFO-     

1. Name (in English)  :                                    1. Name (in English)  :  

2. Date of Birth  :  2. Date of Birth  :  

3. িাি  ) বাংলায়(  :  3. িাি  ) বাংলায়(  :  

4. NID/Voter ID No :  4. NID/Voter ID No :  

5. Father's Name  :  5. Father's Name  :  

6. Mother's Name  :  6. Mother's Name  :  

B) SERVICE DETAILS -     

7. BCS Cader/Other  :  7. BCS Cader/Other  :  

8. BCS Batch No.  :  8. BCS Batch No.  :  

9. Cadre ID :  9. Cadre ID :  

10. Present Designation :  10. Present Designation :  

11. Place of Posting :  11. Place of Posting :  

12. Date of First Joining in Govt. 

Service 

:   -   

13. Date of First Joining in 

Current Position 

:   -   

14. Basic Salary :   -   

15. Salary Grade :   -   

C) PERSONAL DETAILS-     

16. Mobile No.  :  12. Mobile No.  :  

17. E-mail Address :  13. E-mail Address :  

18. Blood Group :  14. Blood Group :  

19. Religion  :  15. Religion  :  

20. Marital Status :  16. Marital Status :  

21. Gender  :  17. Gender  :  

22. Nationality :  18. Nationality :  

D) PRESENT ADDRESS    -   

23. House & Road No./ Name :   -   

24. Village :   -   

25. Post Office :   -   
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পূরব ভর অিলাইি সরমিরের্শি ফরি বেভিাি অিলাইি সরমিরের্শি ফরি 

26. Division :   -   

27. District :   -   

28. Upazila/Thana :   -   

E) PERMANENT ADDRESS     

29. House & Road No./ Name :   -   

30. Village :   -   

31. Post Office :   -   

32. Division :   -   

33. District :   -   

34. Upazila/Thana :   -   

F) EMERGENCY CONTACT  -   

*35. Contact Person  :  19. Contact Person  :  

*36. Mobile No. :  20. Mobile No. :  

37. Phone No :  21. Phone No :  

*38. Relationship  :  22. Relationship  :  

*G) ACADEMIC QUALIFICATION (LAST):     

i) Examination/Degree :  i) Examination/Degree :  

ii) Board/University :  ii) Board/University :  

iii) Year :  iii) Year :  

iv) Result :  iv) Result :  

H) PREVIOUS TRAINING (Not Mandatory)     

i) Training Name :  i) Training Name :  

ii) Institute :  ii) Institute :  

iii) From Date :  iii) From Date :  

iv) To Date :  iv) To Date :  

 

৩) দসবাটি সহষজকরদণর পূদব ণর ও পদরর TCV এনালাইষসস তর্া (Time, Cost & Visit) এর তুলনা 

 েহমিকররণর পূরব ভর পদ্ধমে েহমিকররণর পররর পদ্ধমে 

েিয় (মদি/ঘন্টা) ৩০ মিমিট ০৮ মিমিট 

খরচ (িাগমরক ও অমফরের) ইন্টাররিট ও সিাবাইল িাটা (ব্যবহার মর্মিক) ইন্টাররিট ও সিাবাইল িাটা (ব্যবহার 

মর্মিক) 

যাোয়াে প্ররযািয িয় প্ররযািয িয় 
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ধাপ ৪৬ ৩০ 

িিবল প্ররযািয িয় (প্রমর্শক্ষ্ণার্ী মিরি) প্ররযািয িয় (প্রমর্শক্ষ্ণার্ী মিরি) 

দামখলীয় কাগিপত্র প্ররযািয িয় প্ররযািয িয় 

৪) দকান ধরদনর এবাং কত সাংখ্যক দেকদহাল্ডার/দবষনষফষসয়াষর দসবা টি গ্রহণ কদর র্াদক?  

অমেমরক্ত সিলা প্রর্শােক, উপরিলা মিব ভাহী অমফোর, েহকারী কমির্শিার (ভূমি), আর.মি.মে, ভূমি অমধগ্রহণ কি ভকেভা, ইউমিয়ি ভূমি 

েহকারী কি ভকেভা, ইউমিয়ি ভূমি উপ-েহকারী কি ভকেভা, োরর্ভয়ার। েংখ্যা- ১৫৩৪িি  

৫) দসবাটি বাস্তবায়দনর িযাদলঞ্জ এবাং তা ষনরসদন গৃহীত দকৌশল/ব্যবস্থ্াসমূহ: 

প্রর্শােমিক মেদ্ধান্ত গ্রহণ, েফটওয়যার মিি ভাো প্রমেষ্ঠারির োরর্ সযাগারযাগ, অযাপে েংরর্শাধি। ইরিারর্র্শি টিরির ের্ায় মেদ্ধান্ত গ্রহণ, 

প্রর্শােমিক অনুরিাদি, েফটওয়যার প্রমেষ্ঠািরক পত্র প্রদাি, েংরর্শামধে অিলাইি সরমিরের্শি ফরি ওরয়বোইরট আপরলািকরণ। 

ক্র: সেবাটি বাস্তবায়রির চযারলঞ্জেমূহ চযারলঞ্জেমূহ মিরেরি গৃহীে সকৌর্শল/ব্যবস্থােমূহ 

১ প্রর্শােমিক মেদ্ধান্ত গ্রহণ ইরিারর্র্শি টিরির ের্ায় মেদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রর্শােমিক অনুরিাদি 

২ েফটওয়যার মিি ভাো প্রমেষ্ঠারির োরর্ 

সযাগারযাগ, অযাপে েংরর্শাধি 

েফটওয়যার প্রমেষ্ঠািরক পত্র প্রদাি, েংরর্শামধে অিলাইি 

সরমিরের্শি ফরি ওরয়বোইরট আপরলািকরণ। 

৬) দসবাটির প্রিারণা ও দটকসইকরদণর কম ণপষরকল্পনা এবাং তা বাস্তবায়দন গৃহীত ব্যবস্থ্াসমূহ 

• অিলাইি সরমিরের্শি েফটওয়যারটি সিাবাইল অযাপরে রূপান্তর।  

সুপামরর্শ ও র্মবষ্যৎ পমরকল্পিা 

এ উদ্ভাবিী উরযাগটি েম্পরকভ উপকাররর্াগীরদর পত্র প্রদারির োরর্ আিারদর ওরয়বোইরট আপরলািকরণ। উরযাগটি ব্যবহার েহি কররে 

সিাবাইরল অযাপস্ তেরী এবং র্মবষ্যরে ই-িরমিটরী মবিয়ক েফটওয়ার /সিাবাইল অযাপস্ তেরী করর এর োরর্ মলংক স্থাপি। 
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ষহসাব ষনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর েপ্তর 

পটভূষম: িমিদারী অমধগ্রহণ ও প্রিাস্বে আইি ১৯৫০ সিাোরবক রািস্ব আদায় ও েরকামর সকািাগারর ইহা িিা প্রদাি মিমিেকররণ 

অর্ ভবছরওয়ারী অমিট কায ভ পমরচালিার ব্যাপারর েৎকালীি সবাি ভ অব সরমর্মিউ, মহোব িহামিয়ন্ত্রক এবং অর্ ভমবর্ারগর োরর্ পরাির্শ ভক্রি 

অর্যন্তরীণ মহোব মিরীক্ষ্া েংস্থা মহরেরব ১৯৫৪ োরল মহোব মিয়ন্ত্রক (রািস্ব)-এর দপ্তর প্রমেষ্ঠা করা হয়। 

রূপকল্প: েক্ষ, স্বে, সুষ্ঠ এবাং জবাবষেষহতাপূণ ণ অ যন্তরীণ ষনরীক্ষা ব্যবস্থ্াপনা। 

অষ লক্ষয: েক্ষ, স্বে ও জবাবষেষহতামূলক ষনরীক্ষার মাধ্যদম আোয়কৃত রাজস্ব সরকাসরর যর্াযর্ খাদত জমা প্রোন, অর্ ণ আযসাৎ ও 

অপিয় দরাধ করা এবাং সরকাষর সম্পষত্তর সুষ্ঠ ব্যবস্থ্াপনা ও স্বার্ ণ সাংরক্ষণ ষনষিতকরণ। 

প্রধান কায ণাবলী: ভূমি িন্ত্রণালরয়র অধীিস্থ সবাি ভ, অমধদপ্তরেহ রািস্ব প্রর্শােরির ম্যারিিরিন্ট ও সেরটলরিন্ট মবর্ারগর িাঠ পয ভারয়র অমফে 

এবং অমপ ভে েম্পমির মহোবেমূরহর অর্ ভবছরওয়ারী মিরীক্ষ্াকায ভ েম্পাদি সর্শরি অমিট মররপাট ভ প্রদাি এবং স্থািীয় প্রর্শােরির বক্ষ্িাি 

িবারবর মর্মিরে অমিট আপমি মিমিেকরণ। 

ইদনাদ শন (উদ্ভাবনী) টিদমর সকল কম ণকতণার নাম ও েষব: 

 

ক্রি িং িাি ও পদমব টিরির পদমব ছমব 

1.  

িিাব সিাোঃ িমর্শউর রহিাি 

ষহসাব ষনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 
ইদনাদ শন অষফসার 

 

2.  
িিাব সিাোঃ ইকবাল সহারেি 

সহকারী ষহসাব ষনয়ন্ত্রক (প্রশাসন) 
েদস্য-েমচব 

 

3.  
িিাব িাহফুিা আহরিদ 

সহকারী ষহসাব ষনয়ন্ত্রক (অষর্ট) 
েদস্য 

  

4.  
িিাব সিাোঃ িাশুক মবোহ আররফ খাি 

সহকারী ষহসাব ষনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 
েদস্য 

 

5.  
িিাব সদওয়াি আোঃ িোঃ মুোঃ িারুফ মবোহ সচৌধুরী 

সহকারী ষহসাব ষনয়ন্ত্রক (রাজস্ব) 
েদস্য 

 

6.  
িিাব িামছিা আরহিদ 

ষহসাব তত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) 
েদস্য 

 

ইদনাদ শন (উদ্ভাবনী) সাংক্রান্ত উদেখদযাগ্য কায ণক্রম (২০২০-২১): 

• ই-গাি ভ ফাইল মেরস্টি 
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উদ্ভাবনী উদদ্যাগ সাংক্রান্ত তথ্য, ২০২০-২১ 

১) উদ্ভাবদনর নাম: ই-গাি ভ ফাইল মেরস্টি 

২) উদ্ভাবরির পূদব ণ সমস্যার েংমক্ষ্প্ত মববরণ: অমিট চলাকালীি আমর্ ভক মবমধমবধািেহ েরকামর আরদর্শ-মিরদ ভর্শ েেমলে পমরপত্র, 

োর্কভলার, প্রজ্ঞাপি ইেযামদ োৎক্ষ্মিকর্ারব িািা েম্ভব মছলিা। 

৩) উদ্ভাবদনর দযৌষিকতা:  

• অমিট চলাকালীি োৎক্ষ্মিকর্ারব েরকাররর আমর্ ভক মবমধ-মবধাি ও মিরীক্ষ্া কায ভক্রি েম্পরকভ অবগে হওয়া; 

• অমিট েংক্রান্ত েরকামর আরদর্শ-মিরদ ভর্শ েেমলে পমরপত্র, োর্কভলার, প্রজ্ঞাপি ইেযামদ হালিাগাদ েথ্য েংরক্ষ্ণ; 

• সদর্শ/মবরদরর্শ সয সকাি স্থাি হরে কমম্পউটার/ল্যাপ্টপ অর্বা সিাবাইল সফারির িাধ্যরি মুহুরেভই চামহে েরকামর আরদর্শ-মিরদ ভর্শ 

ও আমর্ ভক মবমধ-মবধাি েম্পরকভ অবগে হওয়া ও পড়া, িাউিরলাি ও মপ্রণ্টকরণ; 

• মবমর্ন্ন কায ভালয় সযিি- ভূমি িন্ত্রণালয়, িিপ্রর্শােি িন্ত্রণালয়, অর্ ভ িন্ত্রণালয় হরে িামরকৃে েরকামর আরদর্শ-মিরদ ভর্শ  েম্পমকভে 

পমরপত্র, োর্কভলার ও প্রজ্ঞাপি ইেযামদর সেমণমবন্যােকরণ। 

৪) উদ্ভাবরির েংমক্ষ্প্ত মববরণ: আমর্ ভক মবমধ মবধাি ও অমিট েম্পমকভে েরকামর আরদর্শ মিরদ ভর্শ েেমলে পমরপত্র, োর্কভলার, প্রজ্ঞাপি ইেযামদ 

েংরক্ষ্ণ। 

ক) েিাধাি প্রমক্রয়া: অত্র দপ্তররর ওরয়বোইরট (www.coa-revenue.gov.bd) অর্যন্তরীণ ই-রেবা মর্শররািারি “ই-গাি ভ ফাইল 

মেরস্টি” মলংক সদয়া আরছ। উক্ত মেরস্টরি প্ররবর্শ করর ইউিার আইমি ও পােওয়াি ভ ব্যবহার করর অত্র দপ্তররর মিরীক্ষ্া দল অমিট 

চলাকালীি সদরর্শর সয সকাি প্রান্ত সর্রক কামিে মবমধ মবধাি েম্পরকভ অবগে হরে পাররবি। 

খ) পদ্ধমে মচত্র: কমপ েংযুক্ত। 

গ) বেভিাি অবস্থা: বেভিারি অত্র দপ্তররর ওরয়বোইরট (www.coa-revenue.gov.bd) এর অর্যন্তরীণ ই-রেবা মর্শরিারি “ই-

গাি ভ ফাইল মেরস্টি” টি িালু রদয়দে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coa-revenue.gov.bd/
http://www.coa-revenue.gov.bd/
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৫) সুষবধাদ াগীর ধরণ ও সাংখ্যা: অত্র দপ্তররর েকল কি ভকেভা-কি ভচারী এবং মিরীমক্ষ্ে অমফেেমূরহর েংমিষ্ট কর্তভপক্ষ্ (২৭৯ িি) । 

৬) উদ্ভাবনী উদদ্যাগ বাস্তবায়দন িযাদলঞ্জসমূহ এবাং তা ষনরসদন গৃহীত দকৌশল/ব্যবস্থ্াসমূহ: (প্রদযাজয নয়) 

৭) উদ্ভাবনী উদদ্যাগটির প্রিারণা ও দটকসইকরদণর কম ণপষরকল্পনা এবাং তা বাস্তবায়দন গৃহীত ব্যবস্থ্াসমূহ: ইরোিরধ্য ই-গাি ভ ফাইল মেরস্টি 

বাস্তবাময়ে হরয়রছ। যা অত্র দপ্তররর েকল কি ভকেভা-কি ভচারীরদর অবমহে করা হরয়রছ। েিয় েিয় িামরকৃে অমিট েংক্রান্ত েরকামর 

আরদর্শ-মিরদ ভর্শ েেমলে পমরপত্র, োর্কভলার, প্রজ্ঞাপি ইেযামদ হালিাগাদ েথ্যামদ ই-গাি ভ ফাইল মেরস্টি এ আপরলারির িাধ্যরি উহা েমৃদ্ধ 

করা হরব। 
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দসবা সহষজকরণ সাংক্রান্ত তথ্য, ২০২০-২১ 

১) সহষজকৃত দসবার নাম: োমন্ত মবরিাদি ছুটি ও র্াোর আরবদি মিষ্পমিকরণ 

২) সেবাটি েহমিকররণর পূরব ভর প্ররেে ম্যাপ এবং পররর প্ররেে ম্যাপ (েংমক্ষ্প্ত বণ ভিা েহ): 

পূরব ভর প্ররেে ম্যাপ েংমক্ষ্প্ত বণ ভিা 

 

১ি ধাপ 

 

২য় ধাপ 

(যর্াযর্ কর্তভপক্ষ্) 

 

৩য় ধাপ 

(যর্াযর্ কর্তভপক্ষ্) 

 

৪র্ ভ ধাপ 

(অনুরিাদিকারী কর্তভপক্ষ্) 

 

 

োমন্ত মবরিাদি ছুটি ও র্াোর আরবদিপত্র 

 

 

মহোব েত্ত্বাবধায়ক (রািস্ব) এর দপ্তর 

 

 

েহকারী মহোব মিয়ন্ত্রক (রািস্ব) এর দপ্তর 

 

 

মহোব মিয়ন্ত্রক (রািস্ব) 

উমেমখে সপ্রেে ম্যাপ অনুযায়ী িাঠ পয ভারয়র 

কি ভকেভা/কি ভচারী সিলায় কি ভরে মহোব 

েত্ত্বাবধায়ক (রািস্ব) বরাবর আরবদি কররি। 

উক্ত আরবদি মহোব েত্ত্বাবধায়ক (রািস্ব) 

মবর্াগীয় েহকারী মহোব মিয়ন্ত্রক (রািস্ব) 

বরাবর সপ্ররণ কররি। অে:পর েহকারী মহোব 

মিয়ন্ত্রক (রািস্ব) আবদিখািা মহোব মিয়ন্ত্রক 

(রািস্ব) বরাবর অনুরিাদরির িন্য সপ্ররণ কররি। 

ফরল োমন্ত মবরিাদি ছুটি ও র্াো প্রামপ্তর আরবদি 

মবযিাি পদ্ধমে অনুেররণ যর্ােিরয় অনুরিাদি 

করা েম্ভব হয় িা। এরে আরবদিকারীগরণর ছুটি 

ও র্াো প্রামপ্তরে মবলে হয়। 

 

পররর প্ররেে ম্যাপ েংমক্ষ্প্ত বণ ভিা 

১ি ধাপ 

 

২য় ধাপ 

(অনুরিাদিকারী 

কর্তভপক্ষ্) 

 

োমন্ত মবরিাদি ছুটি ও র্াোর আরবদিপত্র 

 

 

মহোব মিয়ন্ত্রক (রািস্ব) 

সেবা েহমিকররণর ফরল িাঠ পয ভারয় কি ভরে 

কি ভকেভা/কি ভচারী েরােমর মহোব মিয়ন্ত্রক (রািস্ব) 

বরাবর আরবদি কররি। মহোব মিয়ন্ত্রক (রািস্ব) মবমধ 

সিাোরবক েংমিষ্ট কি ভকেভা/কি ভচারীরদর োমন্ত 

মবরিাদি ছুটি ও র্াো িঞ্জুর করর েংমিষ্টরদর অবমহে 

কররি। এরে আরবদিকারীগণ র্াোেহ যর্ােিরয় 

ছুটি সর্াগ কররে পাররি। 

৩) দসবাটি সহষজকরদণর পূদব ণর ও পদরর TCV এনালাইষসস তর্া (Time, Cost & Visit) এর তুলনা: 

 সহষজকরদণর পূদব ণর পিষত  সহষজকরদণর পদরর পিষত 

সময় (ষেন/ ঘন্টা) ১৫ মদি ০৫ মদি 

খরি (নাগষরক ও 

অষফদসর) 

২০/-  (োধারণ িাক মহরেরব) ১০/- (োধারণ িাক মহরেরব) 

যাতায়াত ০৮ মদি শূন্য 

ধাপ ০৪ ০২ 

জনবল ০৯ িি ০৩ িি 

োষখলীয় কাগজপত্র আরবদিপত্র ও ছুটির প্রাপ্যো েিদ আরবদিপত্র ও ছুটির প্রাপ্যো েিদ 

৪) সুষবধাদ াগীর ধরণ ও সাংখ্যা: অত্র দপ্তররর েকল কি ভকেভা-কি ভচারী (২৭৯ িি) । 

৫) দসবাটি বাস্তবায়দনর িযাদলঞ্জসমূহ এবাং তা ষনরসদন গৃহীত দকৌশল/ব্যবস্থ্াসমূহ: (প্রদযাজয নয়) 

৬) দসবাটির প্রিারণা ও দটকসইকরদণর কম ণপষরকল্পনা এবাং তা বাস্তবায়দন গৃহীত ব্যবস্থ্াসমূহ: অষফস আদেদশর মাধ্যদম সকল কি ভকেভা-

কি ভচারীরদর অবমহে করা হরয়রছ। 


